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Изменение 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Предложение за резолюция
Позоваване 2a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид своята резолюция 
от 18 юни 1987 г. (A2-33/87),

Or. it

Изменение 2
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Позоваване 3

Проектопредложение за резолюция Изменение

– като взе предвид своите предходни 
резолюции от 27 септември 2006 г. 
относно напредъка на Турция по пътя на 
присъединяване към ЕС, от 24 октомври 
2007 г. относно отношенията между ЕС 
и Турция, от 21 май 2008 г. относно 
напредъка на Турция през 2007 г., от 
12 март 2009 г. относно доклада за 
напредъка на Турция през 2008 г., от 
10 февруари 2010 г. относно доклада за 
напредъка на Турция през 2009 г. и от 
17 февруари 2011 г. относно доклада за 
напредъка на Турция през 2010 г.,

– като взе предвид своите предходни 
резолюции от 27 септември 2006 г. 
относно напредъка на Турция по пътя на 
присъединяване към ЕС, от 24 октомври 
2007 г. относно отношенията между ЕС 
и Турция, от 21 май 2008 г. относно 
напредъка на Турция през 2007 г., от 
12 март 2009 г. относно доклада за 
напредъка на Турция през 2008 г., от 
10 февруари 2010 г. относно доклада за 
напредъка на Турция през 2009 г. и от 
17 февруари 2011 г. относно доклада за 
напредъка на Турция през 2010 г., от 6 
юли 2005г.1 и 13 февруари 2007 г.2
относно ролята на жените в 
социалния, икономически и 
политически живот в Турция,

Or. en
                                               
1 OВ C 157E, 6 юли 2006 г., стр. 385
2 OВ C 287E, 29 ноември 2007 г., стр. 174
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Изменение 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Метин Казак, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Проектопредложение за резолюция
Позоваване 6a (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

– като взе предвид своята резолюция 
от 21 септември 2010 г. относно 
търговските и икономически 
отношения с Турция1,

Or. en

Изменение 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Метин Казак, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Позоваване 6a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Хартата на 
основните права на Европейския 
съюз2,

Or. en

Изменение 5
Димитър Стоянов

Проектопредложение за резолюция
Позоваване 6a (ново)

                                               
1 P7_TA (2010)0324.
2 OВ C 364, 18 декември 2000 г., стр. 1.
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Проектопредложение за резолюция Изменение

– като взе предвид договора от Анкара 
от 18 октомври 1925 г. за 
обезщетяване на българските 
бежанци от Източна Тракия поради 
конфискацията на техните имоти по 
време на Втората Балканска война 
от 1913 г,

Or. bg

Изменение 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Съображение A

Проектопредложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че преговорите за 
присъединяването на Турция 
започнаха на 3 октомври 2005 г., след 
като Съветът одобри рамката за 
преговори, и като има предвид, че 
започването на тези преговори 
представляваше началото на 
дългосрочен и отворен процес, основан 
на строги изисквания и ангажимент 
за провеждане на реформи;

A. като има предвид, че преговорите за 
членство на Турция започнаха на 
3 октомври 2005 г., след като Съветът 
одобри рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези 
преговори остава началото на процес с 
цел пълноправно членство в ЕС, щом 
бъдат изпълнени критериите от 
Копенхаген;

Or. en

Изменение 7
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Съображение A

Проектопредложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че преговорите за 
присъединяването на Турция започнаха 

A. като има предвид, че преговорите за 
присъединяването на Турция започнаха 
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на 3 октомври 2005 г., след като Съветът 
одобри рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези 
преговори представляваше началото на 
дългосрочен и отворен процес, основан 
на строги изисквания и ангажимент за 
провеждане на реформи;

на 3 октомври 2005 г., след като Съветът 
одобри рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези 
преговори представляваше началото на 
процес, основан на изисквания и 
ангажимент за провеждане на реформи;

Or. en

Изменение 8
Maria Eleni Koppa

Проектопредложение за резолюция
Съображение A

Проектопредложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че преговорите за 
присъединяването на Турция започнаха 
на 3 октомври 2005 г., след като Съветът 
одобри рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези 
преговори представляваше началото на 
дългосрочен и отворен процес, основан 
на строги изисквания и ангажимент за 
провеждане на реформи;

A. като има предвид, че преговорите за 
присъединяването на Турция започнаха 
на 3 октомври 2005 г., след като Съветът 
одобри рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези 
преговори се считаше за началото на, в 
крайна сметка, дългосрочен и отворен 
процес, основан на строги изисквания и 
ангажимент за провеждане на реформи;

Or. en

Изменение 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Проектопредложение за резолюция
Съображение A

Проектопредложение за резолюция Изменение

А. като има предвид, че преговорите за 
присъединяването на Турция започнаха 
на 3 октомври 2005 г., след като Съветът 
одобри рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези 
преговори представляваше началото на 

A. като има предвид, че преговорите за 
присъединяването на Турция започнаха 
на 3 октомври 2005 г., след като Съветът 
одобри рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези 
преговори представляваше началото на 



AM\888692BG.doc 7/314 PE478.719v01-00

BG

дългосрочен и отворен процес, основан 
на строги изисквания и ангажимент за 
провеждане на реформи;

дългосрочен и отворен процес, основан 
на строги изисквания и ангажимент за 
провеждане на реформи, с цел 
присъединяване;

Or. en

Изменение 10
Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Съображение A

Проектопредложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че преговорите за 
присъединяването на Турция започнаха 
на 3 октомври 2005 г., след като Съветът 
одобри рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези 
преговори представляваше началото на 
дългосрочен и отворен процес, основан 
на строги изисквания и ангажимент за 
провеждане на реформи;

A. като има предвид, че преговорите за 
присъединяването на Турция започнаха 
на 3 октомври 2005 г., след като Съветът 
одобри рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези 
преговори представляваше началото на 
дългосрочен процес, основан на строги 
изисквания и ангажимент за провеждане 
на реформи, с цел присъединяване;

Or. en

Изменение 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Проектопредложение за резолюция
Съображение Б

Проектопредложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи,
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за 
модернизиране на самата Турция и за 
консолидиране и по-нататъшно 
подобряване на демократичните й 

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи 
и постепенно сближаване с ЕС, както и 
че тези усилия следва да се разглеждат 
като възможност за модернизиране на 
самата Турция и за консолидиране и по-
нататъшно подобряване на 
демократичните й институции;
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институции;

Or. en

Изменение 12
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Съображение Б

Проектопредложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за 
модернизиране на самата Турция и за 
консолидиране и по-нататъшно 
подобряване на демократичните й 
институции;

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за самата 
Турция за консолидиране и по-
нататъшно подобряване на 
демократичните й институции;

Or. en

Изменение 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Проектопредложение за резолюция
Съображение Б

Проектопредложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за 
модернизиране на самата Турция и за 
консолидиране и по-нататъшно 
подобряване на демократичните й 
институции;

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за самата 
Турция за консолидиране и по-
нататъшно подобряване на 
демократичните й институции;
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Or. en

Изменение 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Проектопредложение за резолюция
Съображение Б

Проектопредложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за 
модернизиране на самата Турция и за
консолидиране и по-нататъшно 
подобряване на демократичните й 
институции;

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за самата 
Турция за по-нататъшно подобряване на 
демократичните й институции;

Or. en

Изменение 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Проектопредложение за резолюция
Съображение Б

Проектопредложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за 
модернизиране на самата Турция и за
консолидиране и по-нататъшно 
подобряване на демократичните й 
институции;

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за самата 
Турция за по-нататъшно подобряване на 
демократичните й институции; като 
има предвид, че ЕС следва да запази 
ангажимента и активността си в 
насърчаването на осезаемия напредък 
в преговорите по присъединяването 
на Турция;
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Or. en

Изменение 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Проектопредложение за резолюция
Съображение Б

Проектопредложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за 
модернизиране на самата Турция и за 
консолидиране и по-нататъшно 
подобряване на демократичните й 
институции;

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за 
модернизиране на самата Турция и за 
консолидиране и по-нататъшно 
подобряване на демократичните й 
институции и правовата държава;

Or. en

Изменение 17
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Съображение Б

Проектопредложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за 
модернизиране на самата Турция и за 
консолидиране и по-нататъшно 
подобряване на демократичните й 
институции;

Б. като има предвид, че Турция е поела 
ангажимент за провеждане на реформи, 
за поддържане на добросъседски 
отношения и постепенно сближаване с 
ЕС, както и че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за 
модернизиране на самата Турция и за 
консолидиране и по-нататъшно 
подобряване на демократичните й 
институции, правовата държава и 
зачитането на човешките права и 
основните свободи;
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Or. en

Изменение 18
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Съображение В

Проектопредложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че цялостното 
изпълнение на всички критерии от 
Копенхаген и интеграционният 
капацитет на ЕС, в съответствие 
със заключенията от заседанието на 
Европейския съвет, проведено през 
декември 2006 г., продължават да 
бъдат основата за присъединяване към 
ЕС, който е общност, основана на 
споделени ценности, лоялно 
сътрудничество и взаимна 
солидарност между всички негови 
държави-членки;

В. като има предвид, че цялостното 
изпълнение на критериите от 
Копенхаген продължава да бъде
основата за присъединяване към ЕС, 
същата основа, която се прилага за 
всички останали страни кандидатки;

Or. en

Изменение 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Съображение В

Проектопредложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че цялостното 
изпълнение на всички критерии от 
Копенхаген и интеграционният 
капацитет на ЕС, в съответствие 
със заключенията от заседанието на 
Европейския съвет, проведено през 
декември 2006 г., продължават да 
бъдат основата за присъединяване към 
ЕС, който е общност, основана на 
споделени ценности, лоялно 

В. като има предвид, че цялостното 
изпълнение на всички критерии от 
Копенхаген продължава да бъде
основата за присъединяване към ЕС, 
който е общност, основана на споделени 
ценности, лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между всички 
негови държави-членки;
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сътрудничество и взаимна солидарност 
между всички негови държави-членки;

Or. en

Изменение 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Съображение В

Проектопредложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че цялостното 
изпълнение на всички критерии от 
Копенхаген и интеграционният 
капацитет на ЕС, в съответствие 
със заключенията от заседанието на 
Европейския съвет, проведено през 
декември 2006 г., продължават да 
бъдат основата за присъединяване към 
ЕС, който е общност, основана на 
споделени ценности, лоялно
сътрудничество и взаимна солидарност 
между всички негови държави-членки;

В. като има предвид, че цялостното 
изпълнение на всички критерии от 
Копенхаген продължава да бъде
основата за присъединяване към ЕС, 
който е общност, основана на споделени 
ценности, лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между всички 
негови държави-членки;

Or. en

Изменение 21
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Съображение Ва (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че Турция не 
изпълнява условията за 
присъединяване;

Or. nl
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Изменение 22
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Съображение Ва (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че големият 
брой арестувани журналисти и 
текущи производства срещу 
журналисти, критикуващи 
правителството, представлява 
заплаха за свободата на печата в 
Турция;

Or. de

Изменение 23
Geoffrey Van Orden

Предложение за проекторезолюция
Съображение Вa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Вa. като има предвид, че в новата си 
правителствена програма, приета 
след парламентарните избори през 
юни 2011 г., Турция отново заяви 
трайната си решимост да продължи 
процеса на преговори;

Or. en

Изменение 24
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Съображение Вa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Вa. като има предвид, че 
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преговорните глави, по които 
техническата подготовка е 
приключила, следва да се отворят 
незабавно съгласно установените 
процедури и рамката за преговори;

Or. en

Изменение 25
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Съображение Вб (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Вб. като има предвид, че в Турция се 
проведоха редица съществени 
конституционни, законодателни, 
институционални и практически 
реформи, насочени към по-
нататъшна демократизация; като 
има предвид обаче, че редица 
дълготрайни проблеми, засягащи 
предимно правораздаването в Турция, 
продължават да оказват сериозно 
негативно въздействие върху 
упражняването на човешките права и 
свободата на изразяване на мнение в 
Турция, както и върху обществените 
нагласи относно независимостта и 
безпристрастността на съдебната 
система; като има предвид, че в 
резултат на тези проблеми са 
възбудени голям брой дела срещу 
журналисти, активисти и 
интелектуалци;

Or. en

Изменение 26
Renate Sommer
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Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че в своя доклад за 
напредъка през 2011 г. Комисията 
заключи, че Турция е държава от 
основно значение за сигурността и 
просперитета на Европейския съюз, 
че приносът на Турция към 
Европейския съюз в редица области 
от решаващо значение ще бъде 
напълно ефективен при наличието на 
положителна програма и ползващ се с 
доверие подход към преговорния 
процес и че е от основно значение
Турция да продължи извършването на 
реформи, свързани с политическите 
критерии, като са необходими 
значителни по-нататъшни усилия за 
гарантиране на основните права;

Г. като има предвид, че в своя доклад за 
напредъка през 2011 г. Комисията 
заключи, че Турция трябва да 
продължи извършването на реформи, 
свързани с политическите критерии, 
като са необходими значителни по-
нататъшни усилия за гарантиране на 
основните права;

Or. de

Изменение 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че в своя доклад за 
напредъка през 2011 г. Комисията 
заключи, че Турция е държава от 
основно значение за сигурността и 
просперитета на Европейския съюз, че 
приносът на Турция към Европейския 
съюз в редица области от решаващо 
значение ще бъде напълно ефективен 
при наличието на положителна 
програма и ползващ се с доверие 
подход към преговорния процес и че е 
от основно значение Турция да 
продължи извършването на реформи, 

Г. като има предвид, че в своя доклад за 
напредъка през 2011 г. Комисията 
заключи, че Турция е държава от 
основно значение за сигурността и 
просперитета на Европейския съюз и че 
е от основно значение Турция да 
продължи извършването на реформи, 
свързани с политическите критерии, 
като са необходими значителни по-
нататъшни усилия за гарантиране на 
основните права;
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свързани с политическите критерии, 
като са необходими значителни по-
нататъшни усилия за гарантиране на 
основните права;

Or. nl

Изменение 28
Norica Nicolai

Проектопредложение за резолюция
Съображение Гa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Гa. като има предвид, че 
преговорните глави, по които 
техническата подготовка е 
приключила, следва да се отворят 
незабавно съгласно установените 
процедури и рамката за преговори;

Or. en

Изменение 29
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Съображение Гa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Гa. като има предвид, че 
преговорните глави, по които 
техническата подготовка е 
приключила, следва да се отворят 
незабавно съгласно установените 
процедури и рамката за преговори;

Or. en
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Изменение 30
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Съображение Гa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Гa. като има предвид, че Комисията 
започна обновена позитивна програма 
между ЕС и Турция за съвместното и 
активно очертаване на бъдещето; 
като има предвид, че тази позитивна 
програма надгражда върху солидните 
основи на отношенията между ЕС и 
Турция и придвижва напред процеса 
на реформи; като има предвид, че 
тази нова инициатива не замества 
преговорите по присъединяване, а ги 
допълва с цел подкрепа на реформите 
и разширяване на правата и 
свободите на турските граждани;

Or. en

Изменение 31
Метин Казак, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Проектопредложение за резолюция
Съображение Гa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Гa. като има предвид, че 
преговорните глави, по които 
техническата подготовка е 
приключила, следва да се отворят 
незабавно съгласно установените 
процедури и рамката за преговори;

Or. en

Изменение 32
Bastiaan Belder
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Предложение за резолюция
Съображение Гa (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Га. като има предвид, че турското 
правителство и съдебната власт 
възприемат пасивно отношение 
спрямо проявите на антисемитизъм в 
турските медии;

Or. nl

Изменение 33
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Съображение Гa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Гa. като има предвид, че сериозните 
недостатъци на турската съдебна 
система, като продължителността 
на наказателното производство и 
предварителното задържане, 
недостатъчният достъп на 
обвиняемите до доказателствата 
срещу тях и липсата на ограничения 
за прокурорите при възбуждане на 
съдебни наказателни производства, 
влияят отрицателно върху свободата 
на изразяване на мнение в страната; 
като има предвид, че 60 служители 
на печатни медии са в затвора заради 
присъди, висящи съдебни дела и 
предстоящо предявяване на 
обвинения, въз основа предимно на 
широкото определение за тероризъм в 
Закона за борба с тероризма и в 
наказателното право;

Or. en



AM\888692BG.doc 19/314 PE478.719v01-00

BG

Изменение 34
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Съображение Д

Проектопредложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него,

Д. като има предвид, че Турция, за 
шеста поредна година все още не е 
приложила изцяло разпоредбите, 
произтичащи от Споразумението за 
асоцииране между ЕО и Турция и 
Допълнителния протокол към него, и 
като има предвид същевременно, че 
ЕС не е прекратил изолацията на 
Северен Кипър съгласно поетите от 
него ангажименти на Съвета на ЕС 
по общи въпроси от 26 април 2004 г.;

Or. en

Изменение 35
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Съображение Д

Проектопредложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него;

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила изцяло, за шеста 
поредна година, разпоредбите, 
произтичащи от Споразумението за 
асоцииране между ЕО и Турция и 
Допълнителния протокол към него;

Or. en

Изменение 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Метин Казак, Anna Maria 
Corazza Bildt
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Проектопредложение за резолюция
Съображение Д

Проектопредложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него;

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила разпоредбите, 
произтичащи от Споразумението за 
асоцииране между ЕО и Турция и 
Допълнителния протокол към него, 
като цитира неспособността на 
Европейския съюз да премахне 
изолацията на турската кипърска 
общност, както бе обещано в 
заключенията на Съвета на ЕС от 26 
април 2004 г.;

Or. en

Изменение 37
Norica Nicolai

Проектопредложение за резолюция
Съображение Д

Проектопредложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния 
протокол към него;

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция; като има предвид 
същевременно, че Европейският съюз 
не е премахнал изолацията на 
турската общност в северната част 
на Кипър съгласно заключенията от 
заседанието на Съвета на ЕС по общи 
въпроси от 26 април 2004 г.;

Or. en

Изменение 38
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Проектопредложение за резолюция
Съображение Д

Проектопредложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него;

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него, и като има предвид, че 
заключенията на Съвета на ЕС от 26 
април 2004 г. относно Кипър все още 
не са изпълнени;

Or. en

Изменение 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 

Проектопредложение за резолюция
Съображение Д

Проектопредложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него;

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него; като има предвид, че 
Европейският съюз и Турция следва 
едновременно да изпълнят 
задълженията си, произтичащи от 
Допълнителния протокол и от 
заключенията на Съвета на ЕС по 
общи въпроси от 26 април 2004 г., за 
да се излезе от застоя в преговорите;

Or. en

Изменение 40
Cristian Silviu Buşoi
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Проектопредложение за резолюция
Съображение Д

Проектопредложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че Турция все още 
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него;

Д. като има предвид, че Турция все още
не е приложила, за шеста поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него; като има предвид, че 
Европейският съюз и Турция следва 
едновременно да изпълнят 
задълженията, произтичащи от 
Допълнителния протокол и от 
заключенията от заседанието на 
Съвета на ЕС по общи въпроси от 26 
април 2004 г., за да се излезе от 
застоя;

Or. en

Изменение 41
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Съображение Е

Проектопредложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че в своя полза и с 
оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските 
отношения и положителното 
политическо и икономическо 
партньорство, Турция трябва да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените 
двустранни въпроси със своите 
непосредствени съседи, включително 
споровете относно границите;

Е. като има предвид, че в своя полза и с 
оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските 
отношения и положителното 
политическо и икономическо 
партньорство, Турция трябва да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените 
двустранни въпроси, включително 
споровете относно сухоземните и 
морските граници и въздушното 
пространство със своите 
непосредствени съседи, които трябва 
да покажат същата готовност за 
разрешаване на тези въпроси;
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Or. en

Изменение 42
Евгени Кирилов, Кристиан Вигенин

Проектопредложение за резолюция
Съображение Е

Проектопредложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че в своя полза и с 
оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските 
отношения и положителното 
политическо и икономическо 
партньорство, Турция трябва да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените 
двустранни въпроси със своите 
непосредствени съседи, включително 
споровете относно границите;

Е. като има предвид, че в своя полза и с 
оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските 
отношения и положителното 
политическо и икономическо 
партньорство, Турция трябва да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените 
двустранни въпроси със своите 
непосредствени съседи, включително 
неуредените правни задължения и 
споровете относно границите;

Or. en

Изменение 43
Maria Eleni Koppa

Проектопредложение
Съображение Е

Проектопредложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че в своя полза и с 
оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските 
отношения и положителното 
политическо и икономическо 
партньорство, Турция трябва да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените 
двустранни въпроси със своите 
непосредствени съседи, включително 
споровете относно границите;

Е. като има предвид, че в своя полза и с 
оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските 
отношения и положителното 
политическо и икономическо 
партньорство, Турция трябва да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените 
двустранни въпроси със своите 
непосредствени съседи, включително 
споровете относно границите, съгласно 
разпоредбите на Хартата на ООН и 
международното право;
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Or. en

Изменение 44
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Съображение Е

Проектопредложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че в своя полза и с 
оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските 
отношения и положителното 
политическо и икономическо 
партньорство, Турция трябва да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените 
двустранни въпроси със своите 
непосредствени съседи, включително 
споровете относно границите;

Е. като има предвид, че в своя полза и с 
оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските 
отношения и положителното 
политическо и икономическо 
партньорство, Турция трябва да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените 
двустранни въпроси със своите 
непосредствени съседи, включително 
споровете относно границите, особено с 
Кипър – държава – членка на ЕС;

Or. en

Изменение 45
Димитър Стоянов

Проектопредложение за резолюция
Съображение Е

Проектопредложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че в своя полза и с 
оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските 
отношения и положителното 
политическо и икономическо 
партньорство, Турция трябва да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените 
двустранни въпроси със своите 
непосредствени съседи, включително 
споровете относно границите;

Е. като има предвид, че в своя полза и с 
оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските 
отношения и положителното 
политическо и икономическо 
партньорство, Турция трябва да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените 
двустранни въпроси със своите 
непосредствени съседи, включително 
споровете относно границите и 
финансовите задължения, 
произтичащи от международни 
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договори;

Or. bg

Изменение 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Съображение Еa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Еa. като има предвид, че през 
последните 27 години турското 
общество преживява сериозен 
конфликт между Кюрдската 
работническа партия (ПKK) и 
турските въоръжени сили, който взе 
близо 45 000 жертви и доведе до 
разселването на близо 1 милион 
граждани; като има предвид, че двете 
страни до този момент са в 
конфликт и че Турция все още не се 
придържа към допълнителни 
протоколи 1 и 2 на Женевската 
конвенция, които предвиждат 
възможността международни 
хуманитарни организации да 
извършват дейност в зони, засегнати 
от конфликт; като има предвид, че са 
необходими усилия за помирение и че 
решението на кюрдския въпрос 
трябва да се търси в неговите корени;

Or. en

Изменение 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Изменение за резолюция
Съображение Ж
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Проектопредложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че мащабът на 
турската икономика се е утроил през 
изминалото десетилетие и тя е 
отбелязала растеж от почти 10 % 
през последната година, като се 
счита за една от седемте най-големи 
бързоразвиващи се икономики в света; 
като има предвид, че търговията между 
Европейския съюз и Турция възлиза на 
103 милиарда евро през 2010 г., като 
Турция е седмият най-голям търговски 
партньор на Съюза, а Съюзът е най-
големият търговски партньор на 
Турция, като 80 % от преките 
чуждестранни инвестиции в Турция 
идват от Европейския съюз; като има 
предвид, че предприятията в ЕС са 
създали над 13 000 предприятия в 
Турция;

Ж..като има предвид, че мащабът на 
турската икономика се е утроил през 
изминалото десетилетие; като има 
предвид, че търговията между 
Европейския съюз и Турция възлиза на 
103 милиарда евро през 2010 г., като 
Турция е седмият най-голям търговски 
партньор на Съюза, а Съюзът е най-
големият търговски партньор на Турция 
с голям аванс пред останалите;

Or. en

Изменение 48
Birgit Schnieber-Jastram

Проектопредложение за резолюция
Съображение Ж

Проектопредложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че мащабът на 
турската икономика се е утроил през 
изминалото десетилетие и тя е 
отбелязала растеж от почти 10 % през 
последната година, като се счита за една 
от седемте най-големи бързоразвиващи 
се икономики в света; като има предвид, 
че търговията между Европейския съюз 
и Турция възлиза на 103 милиарда евро 
през 2010 г., като Турция е седмият най-
голям търговски партньор на Съюза, а 
Съюзът е най-големият търговски 
партньор на Турция, като 80 % от 

Ж. като има предвид, че мащабът на 
турската икономика се е утроил през 
изминалото десетилетие и тя е 
отбелязала растеж от почти 10 % през 
последната година, като се счита за една
от най-бързо развиващите се 
икономики в света и една от седемте 
най-големи бързоразвиващи се 
икономики в света; като има предвид, че 
търговията между Европейския съюз и 
Турция възлиза на 103 милиарда евро 
през 2010 г., като Турция е седмият най-
голям търговски партньор на Съюза, а 
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преките чуждестранни инвестиции в 
Турция идват от Европейския съюз; 
като има предвид, че предприятията в 
ЕС са създали над 13 000 предприятия в 
Турция;

Съюзът е най-големият търговски 
партньор на Турция, като 80 % от 
преките чуждестранни инвестиции в 
Турция идват от Европейския съюз; 
като има предвид, че предприятията в 
ЕС са създали над 13 000 предприятия в 
Турция;

Or. en

Изменение 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Проектопредложение за резолюция
Съображение Жa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Жa. като има предвид, че БВП на 
Турция на глава от населението 
остава нисък в сравнение с този на 
повечето държави – членки на ЕС, в 
частност с този на по-
конкурентоспособните; като има 
предвид, че сравнително ниският 
БВП на глава от населението в 
голяма страна кандидатка за 
членство създава особени 
предизвикателства в областите на 
икономическо и социално сближаване 
с настоящите държави – членки на 
ЕС; като има предвид, че Турция 
спешно трябва да подобри 
конкурентоспособността си във 
високотехнологичните индустрии;

Or. en

Изменение 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Проектопредложение за резолюция
Съображение Жб (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Жб. като има предвид, че 80 % от 
преките чуждестранни инвестиции в 
Турция идват от Европейския съюз; 
като има предвид, че предприятията 
в ЕС създадоха над 13 000 дружества в 
Турция; като има предвид, че и 
Турция, и ЕС ще извлекат ползи от 
продължаващата икономическа 
интеграция;

Or. en

Изменение 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 
стабилността и демокрацията в 
Близкия изток в по-широк план са от 
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, основаваща се на 
стабилна светска държава, би могла 
да бъде ценен пример за 
демократизацията на арабските 
държави при извършването на техния 
демократичен преход и социално-
икономически реформи; като има 
предвид, че структурираният диалог 
между ЕС и Турция за координиране 
на съответните им външни 
политики и политики на съседство 
би могъл да осигури единствено по 
рода си взаимодействие;

заличава се

Or. nl
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Изменение 52
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Съображение З

Проектопредложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че диалогът и
сътрудничеството с Турция относно 
стабилността и демокрацията в Близкия 
изток в по-широк план са от
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, основаваща се на 
стабилна светска държава, би могла да 
бъде ценен пример за
демократизацията на арабските 
държави при извършването на техния 
демократичен преход и социално-
икономически реформи; като има 
предвид, че структурираният диалог 
между ЕС и Турция за координиране 
на съответните им външни 
политики и политики на съседство 
би могъл да осигури единствено по 
рода си взаимодействие;

З. като има предвид, че 
сътрудничеството на ЕС с Турция 
относно насърчаването на 
стабилността и демокрацията в Близкия 
изток в по-широк план е от
първостепенно значение; като има 
предвид, че Турция, светска и 
демократична държава с предимно 
мюсюлманско население, със 
значителни религиозни малцинства, 
би могла да бъде ценен пример за 
арабските държави, които
понастоящем извършват преход към 
превръщане в истински демокрации;

Or. en

Изменение 53
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Съображение З

Проектопредложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 
стабилността и демокрацията в 
Близкия изток в по-широк план са от 
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, основаваща се на 
стабилна светска държава, би могла да 

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 
стабилността, демокрацията и 
сигурността в Близкия изток в по-
широк план са от стратегическо 
значение; като има предвид, че Турция, 
основаваща се на стабилна светска 



PE478.719v01-00 30/314 AM\888692BG.doc

BG

бъде ценен пример за 
демократизацията на арабските 
държави при извършването на техния
демократичен преход и социално-
икономически реформи; като има 
предвид, че структурираният диалог 
между ЕС и Турция за координиране на 
съответните им външни политики и 
политики на съседство би могъл да 
осигури единствено по рода си 
взаимодействие;

държава, би могла да бъде ценен пример 
за демократичен преход в 
мюсюлманския свят; като има 
предвид, че структурираният диалог 
между ЕС и Турция за координиране на 
съответните им външни политики и 
политики на съседство би могъл да 
осигури единствено по рода си 
взаимодействие, в частност в 
подкрепа на демократизацията и 
социално-икономическата реформа на 
целия средиземноморски регион и 
Близкия изток като цяло, 
включително предизвикателствата, 
поставени от Иран;

Or. en

Изменение 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Проектопредложение за резолюция
Съображение З

Проектопредложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 
стабилността и демокрацията в Близкия 
изток в по-широк план са от 
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, основаваща се на 
стабилна светска държава, би могла да 
бъде ценен пример за демократизацията 
на арабските държави при извършването 
на техния демократичен преход и 
социално-икономически реформи; като 
има предвид, че структурираният диалог 
между ЕС и Турция за координиране на 
съответните им външни политики и 
политики на съседство би могъл да 
осигури единствено по рода си
взаимодействие;

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 
стабилността и демокрацията в Близкия 
изток в по-широк план са от 
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, основаваща се на 
стабилна светска държава, и при 
условие, че незабавно се реформира и 
синхронизира с ЕС във всички 
области, включително по въпросите 
на външната политика, би могла да 
бъде ценен пример за демократизацията 
на арабските държави при извършването 
на техния демократичен преход и 
социално-икономически реформи; като 
има предвид, че структурираният диалог 
между ЕС и Турция за постепенно 
синхронизиране на политиките на 
Турция с тези на ЕС би могъл да 
осигури взаимодействие от взаимна 
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полза;

Or. en

Изменение 55
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 
стабилността и демокрацията в Близкия 
изток в по-широк план са от 
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, основаваща се на 
стабилна светска държава, би могла да 
бъде ценен пример за демократизацията 
на арабските държави при извършването 
на техния демократичен преход и 
социално-икономически реформи; като 
има предвид, че структурираният 
диалог между ЕС и Турция за 
координиране на съответните им 
външни политики и политики на 
съседство би могъл да осигури 
единствено по рода си 
взаимодействие;

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 
стабилността и демокрацията в Близкия 
изток в по-широк план могат да са от 
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, основаваща се на 
светска държава, би могла да бъде 
пример за демократизацията на 
арабските държави при извършването на 
техния демократичен преход и 
социално-икономически реформи; като 
има предвид, че министър-
председателят на Турция Ердоган 
призова за създаването на турско-
арабски съюз;

Or. nl

Изменение 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Проектопредложение за резолюция
Съображение З

Проектопредложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 



PE478.719v01-00 32/314 AM\888692BG.doc

BG

стабилността и демокрацията в Близкия 
изток в по-широк план са от 
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, основаваща се на
стабилна светска държава, би могла да 
бъде ценен пример за демократизацията 
на арабските държави при извършването 
на техния демократичен преход и 
социално-икономически реформи; като 
има предвид, че структурираният диалог 
между ЕС и Турция за координиране на 
съответните им външни политики и 
политики на съседство би могъл да 
осигури единствено по рода си 
взаимодействие;

стабилността и демокрацията в Близкия 
изток в по-широк план са от 
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, като стабилна 
светска държава, при условие че 
самата Турция изцяло зачита 
основните свободи, би могла да бъде 
ценен партньор за демократизацията на 
арабските държави при извършването на 
техния демократичен преход и 
социално-икономически реформи; като 
има предвид, че структурираният диалог 
между ЕС и Турция за координиране на 
съответните им външни политики и 
политики на съседство би могъл да 
осигури единствено по рода си 
взаимодействие;

Or. en

Изменение 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Съображение З

Проектопредложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 
стабилността и демокрацията в Близкия 
изток в по-широк план са от 
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, основаваща се на 
стабилна светска държава, би могла да 
бъде ценен пример за демократизацията 
на арабските държави при извършването 
на техния демократичен преход и 
социално-икономически реформи; като 
има предвид, че структурираният диалог 
между ЕС и Турция за координиране на 
съответните им външни политики и 
политики на съседство би могъл да 
осигури единствено по рода си 
взаимодействие;

З. като има предвид, че диалогът и 
сътрудничеството с Турция относно 
стабилността и демокрацията в Близкия 
изток в по-широк план са от 
стратегическо значение; като има 
предвид, че Турция, основаваща се на 
стабилна светска държава, би могла да 
бъде източник на вдъхновение за 
демократизацията на арабските държави 
при извършването на техния 
демократичен преход и социално-
икономически реформи; като има 
предвид, че структурираният диалог 
между ЕС и Турция за координиране на 
съответните им външни политики и 
политики на съседство би могъл да 
осигури единствено по рода си 
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взаимодействие;

Or. en

Изменение 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за изменение
Съображение И

Проектопредложение за резолюция Изменение

като има предвид, че Турция е 
енергийният коридор на ЕС за 
кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и има стратегическата 
близост с Ирак и неговия развиващ се 
нефтен пазар; като има предвид, че 
газопроводът „Набуко“ продължава 
да бъде един от най-големите 
приоритети на ЕС в областта на 
енергийната сигурност; като има 
предвид, че Турция и Азербайджан 
сключиха споразумение на 
25 октомври 2011 г. относно 
транзита на азербайджански газ на 
турска територия, което ще отвори 
южния газов коридор, ще засили 
доставките на газ за газопровода 
„Набуко“ и за бъдещия ITGI 
(междусистемна връзка между 
Турция, Гърция и Италия) транзитен 
газов коридор, като по този начин ще 
укрепи енергийната сигурност на 
Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Предложение за резолюция
Съображение И
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Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че Турция е 
енергийният коридор на ЕС за 
кавказки и каспийски нефтени и газови 
ресурси и има стратегическата близост с 
Ирак и неговия развиващ се нефтен 
пазар; като има предвид, че 
газопроводът „Набуко“ продължава да 
бъде един от най-големите 
приоритети на ЕС в областта на 
енергийната сигурност; като има 
предвид, че Турция и Азербайджан 
сключиха споразумение на 25 октомври 
2011 г. относно транзита на 
азербайджански газ на турска 
територия, което ще отвори южния 
газов коридор, ще засили доставките на 
газ за газопровода „Набуко“ и за 
бъдещия ITGI (междусистемна връзка 
между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този 
начин ще укрепи енергийната сигурност 
на Съюза;

И. като има предвид, че Турция е важен 
партньор на ЕС в преноса на кавказки 
и каспийски нефтени и газови ресурси и 
има стратегическата близост с Ирак и 
неговия развиващ се нефтен пазар; като 
има предвид, че газопроводът „Набуко“ 
продължава да бъде един от важните 
проекти на ЕС в областта на 
енергийната сигурност, но ЕС трябва 
освен това да обсъди алтернативи 
като газопровода „Южен поток“; 
като има предвид, че Турция и 
Азербайджан сключиха споразумение 
на 25 октомври 2011 г. относно транзита 
на азербайджански газ на турска 
територия, което ще отвори южния 
газов коридор, ще засили доставките на 
газ за газопровода „Набуко“ и за 
бъдещия ITGI (междусистемна връзка 
между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този 
начин би могло да укрепи енергийната 
сигурност на Съюза;

Or. de

Изменение 60
Charles Tannock

Проектопредложение за резолюция
Съображение И

Проектопредложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че Турция е 
енергийният коридор на ЕС за кавказки 
и каспийски нефтени и газови ресурси и 
има стратегическата близост с Ирак и 
неговия развиващ се нефтен пазар; като 
има предвид, че газопроводът „Набуко“ 
продължава да бъде един от най-
големите приоритети на ЕС в областта 
на енергийната сигурност; като има 

И. като има предвид, че Турция е 
основен енергиен коридор на ЕС за 
кавказки и каспийски нефтени и газови 
ресурси и има стратегическата близост с 
Ирак и неговия развиващ се нефтен 
пазар; като има предвид, че 
планираният газопровод „Набуко“ 
продължава да бъде един от най-
големите приоритети на ЕС в областта 
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предвид, че Турция и Азербайджан 
сключиха споразумение на 25 октомври 
2011 г. относно транзита на 
азербайджански газ на турска 
територия, което ще отвори южния 
газов коридор, ще засили доставките на 
газ за газопровода „Набуко“ и за 
бъдещия ITGI (междусистемна връзка 
между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този 
начин ще укрепи енергийната сигурност 
на Съюза;

на енергийната сигурност; като има 
предвид, че Турция и Азербайджан 
сключиха споразумение на 25 октомври 
2011 г. относно транзита на 
азербайджански газ на турска 
територия, което ще отвори южния 
газов коридор, ще засили доставките на 
газ за планирания газопровод „Набуко“ 
и за бъдещия ITGI (междусистемна 
връзка между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този 
начин ще укрепи енергийната сигурност 
на Съюза;

Or. en

Изменение 61
Метин Казак, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Проектопредложение за резолюция
Съображение И

Проектопредложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че Турция е 
енергийният коридор на ЕС за кавказки 
и каспийски нефтени и газови ресурси и 
има стратегическата близост с Ирак и 
неговия развиващ се нефтен пазар; 
като има предвид, че газопроводът 
„Набуко“ продължава да бъде един от 
най-големите приоритети на ЕС в 
областта на енергийната сигурност; като 
има предвид, че Турция и Азербайджан 
сключиха споразумение на 25 октомври 
2011 г. относно транзита на 
азербайджански газ на турска 
територия, което ще отвори южния 
газов коридор, ще засили доставките на 
газ за газопровода „Набуко“ и за 
бъдещия ITGI (междусистемна връзка 
между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този 
начин ще укрепи енергийната сигурност 
на Съюза;

И. като има предвид, че Турция е 
енергийният коридор на ЕС за кавказки 
и каспийски нефтени и газови ресурси и 
има стратегическа близост с Ирак и 
неговите развиващи се пазари на 
нефт и природен газ; като има предвид, 
че газопроводът „Набуко“ продължава 
да бъде един от най-големите 
приоритети на ЕС в областта на 
енергийната сигурност; като има 
предвид, че Турция и Азербайджан 
сключиха споразумение на 25 октомври 
2011 г. относно транзита на 
азербайджански газ през турска 
територия, което ще отвори южния 
газов коридор, ще засили доставките на 
газ за газопровода „Набуко“ и за 
бъдещия ITGI (междусистемна връзка 
между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този 
начин ще укрепи енергийната сигурност 
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на Съюза;

Or. en

Изменение 62
Maria Eleni Koppa

Проектопредложение за резолюция
Съображение И

Проектопредложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че Турция е 
енергийният коридор на ЕС за кавказки 
и каспийски нефтени и газови ресурси и 
има стратегическата близост с Ирак и 
неговия развиващ се нефтен пазар; като 
има предвид, че газопроводът „Набуко“ 
продължава да бъде един от най-
големите приоритети на ЕС в областта 
на енергийната сигурност; като има 
предвид, че Турция и Азербайджан 
сключиха споразумение на 25 октомври 
2011 г. относно транзита на 
азербайджански газ на турска 
територия, което ще отвори южния 
газов коридор, ще засили доставките на 
газ за газопровода „Набуко“ и за 
бъдещия ITGI (междусистемна връзка 
между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този 
начин ще укрепи енергийната сигурност 
на Съюза;

И. като има предвид, че Турция е 
енергийният коридор на ЕС за кавказки 
и каспийски нефтени и газови ресурси и 
има стратегическата близост с Ирак и 
неговия развиващ се нефтен пазар; като 
има предвид, че газопроводът „Набуко“ 
продължава да бъде един от най-
големите приоритети на ЕС в областта 
на енергийната сигурност; като има 
предвид, че Турция и Азербайджан 
сключиха споразумение на 25 октомври 
2011 г. относно транзита на 
азербайджански газ на турска 
територия, което ще отвори южния 
газов коридор, ще засили доставките на 
газ за газопровода „Набуко“ и за 
планирания ITGI (междусистемна 
връзка между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този 
начин ще укрепи енергийната сигурност 
на Съюза;

Or. en

Изменение 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Съображение И
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Проектопредложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че Турция е 
енергийният коридор на ЕС за кавказки 
и каспийски нефтени и газови ресурси и 
има стратегическата близост с Ирак и 
неговия развиващ се нефтен пазар; като 
има предвид, че газопроводът „Набуко“ 
продължава да бъде един от най-
големите приоритети на ЕС в областта 
на енергийната сигурност; като има 
предвид, че Турция и Азербайджан 
сключиха споразумение на 25 октомври 
2011 г. относно транзита на 
азербайджански газ на турска 
територия, което ще отвори южния 
газов коридор, ще засили доставките на 
газ за газопровода „Набуко“ и за 
бъдещия ITGI (междусистемна връзка 
между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този 
начин ще укрепи енергийната сигурност 
на Съюза;

И. като има предвид, че Турция е 
енергийният коридор на ЕС за кавказки 
и каспийски нефтени и газови ресурси и 
има стратегическата близост с Ирак и 
неговия развиващ се нефтен пазар; като 
има предвид, че газопроводът „Набуко“ 
продължава да бъде един от най-
големите приоритети на ЕС в областта 
на енергийната сигурност; като има 
предвид, че Турция и Азербайджан 
сключиха споразумение на 25 октомври 
2011 г. относно транзита на 
азербайджански газ на турска 
територия, което ще отвори южния 
газов коридор, ще засили доставките на 
газ за газопровода „Набуко“ и за 
бъдещия ITGI (междусистемна връзка 
между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този 
начин ще укрепи енергийната сигурност 
на Съюза, като има предвид, че Турция 
има съществен потенциал за 
производство на възобновяема енергия 
от значителните си слънчеви, 
вятърни и геотермални източници;

Or. en

Изменение 64
Метин Казак, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Проектопредложение за резолюция
Съображение Иa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Иa. като има предвид, че трайният 
мир, стабилност и просперитет на 
Балканите са от стратегическо 
значение както за ЕС, така и за 
Турция; като има предвид, че поради 
изключителното си историческо и 
културно наследство, а също и 
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специалните си отношения с 
балканските държави, Турция е 
основна заинтересована страна в 
региона;

Or. en

Изменение 65
Tunne Kelam

Проектопредложение за резолюция
Съображение Иa (ново)

Проектопредложение за резолюция Изменение

Иa. като има предвид, че броят 
жалби до Европейския съд за правата 
на човека се увеличава за пета поредна 
година; като има предвид, че на 
практика не е постигнат достатъчен 
напредък в областта на правата на 
човека;

Or. en

Изменение 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 1

Проектопредложение за резолюция Изменение

1. подчертава взаимозависимостта 
между Европейския съюз и неговите 
държави-членки и Турция; признава 
икономическия потенциал и 
потенциала за растеж на Турция и
съответната й роля за енергийната 
сигурност; подчертава, че тази 
взаимозависимост се допълва от 
полезността на потенциалното 
взаимодействие между външната 

1. подчертава взаимозависимостта 
между Европейския съюз и неговите 
държави-членки и Турция; признава 
съответната роля на Турция за 
енергийната сигурност; призовава 
Комисията да се вслуша сериозно в 
опасенията на Турция, произтичащи 
от изпълнението на правилата, 
присъщи на митническия съюз;
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политика, политиката на сигурност 
и политиката на съседство на Съюза 
и на Турция, носещо ползи и засилено 
влияние и на двете страни; при все 
това счита, че тази 
взаимозависимост може да донесе 
положителни резултати единствено 
ако се изразява в контекста на 
взаимен ангажимент, стратегически 
диалог, провеждане на процеса на 
реформи и изпълнение на реформите, 
добри отношения на Турция със 
съседни държави-членки на ЕС и 
стабилно сътрудничество;

Or. en

Изменение 67
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 1

Проектопредложение за резолюция Изменение

1. подчертава взаимозависимостта
между Европейския съюз и неговите 
държави-членки и Турция; признава 
икономическия потенциал и потенциала 
за растеж на Турция и съответната й 
роля за енергийната сигурност; 
подчертава, че тази 
взаимозависимост се допълва от
полезността на потенциалното 
взаимодействие между външната 
политика, политиката на сигурност 
и политиката на съседство на Съюза 
и на Турция, носещо ползи и засилено 
влияние и на двете страни; при все това 
счита, че тази взаимозависимост може
да донесе положителни резултати,
единствено ако се изразява в контекста 
на взаимен ангажимент, стратегически 
диалог, провеждане на процеса на 
реформи и изпълнение на реформите,
добри отношения на Турция със

1. подчертава тясно споделените 
интереси между Европейския съюз и 
неговите държави членки и Турция, 
като признава икономическия 
потенциал и потенциала за растеж на 
Турция и нейната стратегическа 
значимост, не на последно място по 
отношение на енергийната сигурност; 
признава, че активната външна 
политика на Турция и полезността на 
потенциалното взаимодействие в тази 
област с ЕС и нейните държави 
членки, носещо ползи и засилено 
влияние и на двете страни; при все това 
счита, че тази взаимозависимост е по-
вероятно да донесе положителни 
резултати единствено когато се 
изразява в контекста на взаимен 
ангажимент, стратегически диалог, 
изпълнение на реформите и активното 
и взаимно укрепване на добрите
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съседни държави-членки на ЕС и 
стабилно сътрудничество;

отношения между съседни държави 
членки на ЕС и Турция;

Or. en

Изменение 68
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 1

Проектопредложение за резолюция Изменение

1. подчертава взаимозависимостта 
между Европейския съюз и неговите 
държави-членки и Турция; признава 
икономическия потенциал и потенциала 
за растеж на Турция и съответната й 
роля за енергийната сигурност; 
подчертава, че тази взаимозависимост 
се допълва от полезността на 
потенциалното взаимодействие между 
външната политика, политиката на 
сигурност и политиката на съседство на 
Съюза и на Турция, носещо ползи и 
засилено влияние и на двете страни; при 
все това счита, че тази 
взаимозависимост може да донесе 
положителни резултати единствено ако 
се изразява в контекста на взаимен 
ангажимент, стратегически диалог, 
провеждане на процеса на реформи и
изпълнение на реформите, добри 
отношения на Турция със съседни 
държави – членки на ЕС, и стабилно 
сътрудничество;

1. подчертава взаимозависимостта 
между Европейския съюз и неговите 
държави-членки и Турция; признава 
икономическия потенциал и потенциала 
за растеж на Турция и съответната й 
роля за регионалната стабилност и за 
енергийната сигурност в Европа; 
подчертава, че тази взаимозависимост 
се допълва от полезността на 
потенциалното взаимодействие между 
външната политика, политиката на 
сигурност и политиката на съседство на 
Съюза и на Турция, носещо ползи и 
засилено влияние и на двете страни; при 
все това счита, че тази 
взаимозависимост може да донесе 
положителни резултати единствено ако 
се изразява в контекста на взаимен 
ангажимент, стратегически диалог и 
ефективно сътрудничество, 
провеждане на вътрешни реформи и
добри отношения на Турция със съседни 
държави – членки на ЕС;

Or. en

Изменение 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Проектопредложение за резолюция
Параграф 1
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Проектопредложение за резолюция Изменение

1. подчертава взаимозависимостта 
между Европейския съюз и неговите 
държави-членки и Турция; признава 
икономическия потенциал и потенциала 
за растеж на Турция и съответната й 
роля за енергийната сигурност; 
подчертава, че тази взаимозависимост 
се допълва от полезността на 
потенциалното взаимодействие между 
външната политика, политиката на 
сигурност и политиката на съседство на 
Съюза и на Турция, носещо ползи и 
засилено влияние и на двете страни; при 
все това счита, че тази 
взаимозависимост може да донесе 
положителни резултати единствено ако 
се изразява в контекста на взаимен 
ангажимент, стратегически диалог, 
провеждане на процеса на реформи и 
изпълнение на реформите, добри 
отношения на Турция със съседни 
държави-членки на ЕС и стабилно 
сътрудничество;

1. подчертава взаимозависимостта 
между Европейския съюз и неговите 
държави-членки и Турция; признава 
икономическия потенциал и потенциала 
за растеж на Турция и съответната й 
роля за енергийната сигурност; 
подчертава, че тази взаимозависимост 
се допълва от полезността на 
потенциалното взаимодействие между 
външната политика, политиката на 
сигурност и политиката на съседство на 
Съюза и на Турция, носещо ползи и 
засилено влияние и на двете страни; при 
все това счита, че тази 
взаимозависимост може да донесе 
положителни резултати единствено ако 
се изразява в контекста на взаимен 
ангажимент, уважение към 
ценностите и принципите на ЕС, 
стратегически диалог, провеждане на 
процеса на реформи и изпълнение на 
реформите, добри отношения на Турция 
със съседни държави-членки на ЕС и 
стабилно сътрудничество;

Or. en

Изменение 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Проектопредложение за резолюция
Параграф 1

Проектопредложение за резолюция Изменение

1. подчертава взаимозависимостта 
между Европейския съюз и неговите 
държави-членки и Турция; признава 
икономическия потенциал и потенциала 
за растеж на Турция и съответната й 
роля за енергийната сигурност; 
подчертава, че тази взаимозависимост 
се допълва от полезността на 

1. подчертава взаимозависимостта 
между Европейския съюз и неговите 
държави-членки и Турция; признава 
икономическия потенциал и потенциала 
за растеж на Турция и съответната й 
роля за енергийната сигурност; 
подчертава, че тази взаимозависимост 
се допълва от полезността на 
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потенциалното взаимодействие между 
външната политика, политиката на 
сигурност и политиката на съседство на 
Съюза и на Турция, носещо ползи и 
засилено влияние и на двете страни; при 
все това счита, че тази 
взаимозависимост може да донесе 
положителни резултати единствено ако 
се изразява в контекста на взаимен 
ангажимент, стратегически диалог, 
провеждане на процеса на реформи и 
изпълнение на реформите, добри 
отношения на Турция със съседни 
държави-членки на ЕС и стабилно 
сътрудничество;

потенциалното взаимодействие между 
външната политика, политиката на 
сигурност и политиката на съседство на 
Съюза и на Турция, носещо ползи и 
засилено влияние и на двете страни; при 
все това счита, че тази 
взаимозависимост може да донесе 
положителни резултати единствено ако 
се изразява в контекста на взаимен 
ангажимент, стратегически диалог, 
провеждане на процеса на реформи и 
изпълнение на реформите, добри 
отношения на Турция със съседни 
държави-членки на ЕС и стабилно 
сътрудничество; също така обаче 
изразява опасения относно 
отрицателните екологични, 
археологични и социални последици 
от турския подход към 
икономическия растеж; призовава 
турското правителство да съхранява 
археологичното си и екологично 
наследство, като поставя приоритет 
на по-малките, екологично и социално 
устойчиви проекти; отправя молба 
към европейските институции и 
държавите –членки на ЕС, да се 
възползват изцяло от всички 
инструменти на политиката на ЕС 
по разширяването по отношение на 
страните кандидатки в тази област;

Or. en

Изменение 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Проектопредложение за резолюция
Параграф 1a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

1a. подчертава, че митническият 
съюз между ЕС и Турция даде 
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възможност на Турция да постигне 
висока степен на съответствие в 
областта на свободното движение на 
стоки и продължава да повишава 
обема на двустранната търговия 
между ЕС и Турция, който през 2010 г. 
беше в размер на 103 милиарда евро; 
при все това отбелязва, че Турция не 
прилага изцяло митническия съюз и 
поддържа закони, които са в 
нарушение на ангажиментите за 
премахване на техническите бариери 
за извършване на търговия, като 
например лицензи за внос, 
ограничения върху вноса на стоки от 
трети страни при свободното 
движение в ЕС, държавна помощ, 
прилагане на права върху 
интелектуалната собственост, 
изисквания за регистрация на нови 
фармацевтични продукти и 
дискриминационно данъчно облагане; 
подчертава, че новата законова рамка 
по отношение на продажбата на 
продукти и принципа на взаимното 
признаване ще се транспонират едва 
занапред в турската правна уредба;

Or. en

Изменение 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за изменение
Параграф 1a (нов)

Проектопредложение за изменение Изменение

1a. подчертава, че и двете страни 
следва активно да се стремят да 
развиват взаимно сътрудничество в 
областта на външната политика и 
политиките на сигурност и съседство 
на Съюза и Турция за постигане на 
ползи и по-големи предимства и за 
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двете страни; счита при все това, че 
подобна взаимозависимост може да 
доведе до положителни резултати 
единствено ако тя е в контекста на 
взаимния ангажимент, 
стратегическия диалог, напредъка в 
процеса на реформиране и изпълнение 
на необходимите реформи, добрите 
отношения на Турция със съседните 
държави – членки на ЕС, и 
стабилното сътрудничество;

Or. en

Изменение 73
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 1a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

1a. приветства и изказва своята 
подкрепа към Комисията за 
разработването на нова позитивна 
програма за отношенията между ЕС 
и Турция, която, ако бъде приведена в 
действие, ще донесе осезаеми ползи и 
ще позволи на ЕС да остане база за 
сравнение за продължаващата в 
Турция реформа и ще доближи Турция 
до изпълнението на критериите за 
присъединяване към ЕС; счита, че 
подновените усилия следва да се 
влагат за създаване на условия за 
отваряне на нови преговорни глави;

Or. en

Изменение 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 1б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

1 б. отбелязва опасенията, изразени 
от турската делова общност, 
относно съществуващите визови 
ограничения, приложими за турските 
граждани и транспортните квоти, 
прилагани за турските камиони, 
както и едностранните задължения, 
произтичащи за Турция по силата на 
митническия съюз, в търговските 
отношения с трети страни в 
резултат на споразуменията за 
свободна търговия между ЕС и тези 
страни;

Or. en

Изменение 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 1б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

1 б. отбелязва, че Турция е 
единствената страна кандидатка, 
чийто визов режим не е 
либерализиран; подчертава 
важността от улесняване достъпа до 
Европейския съюз за представители 
на бизнеса, академичната общност, 
студентите и гражданското 
общество; подкрепя усилията на 
Комисията и на държавите членки за 
изпълнението на визовия кодекс, за 
хармонизиране и опростяване на 
визовите ограничения и за създаване 
на нови центрове за улеснено издаване 
на визи в Турция; настоятелно 
призовава Турция незабавно да 
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подпише и приведе в действие 
споразумение за реадмисия между ЕС 
и Турция и да гарантира, че изцяло ще 
прилага съществуващите двустранни 
споразумения, докато споразумението 
не влезе в сила; подчертава 
значимостта от засилване 
сътрудничеството между ЕС и 
Турция относно управлението на 
миграцията и граничния контрол, 
освен всичко друго в светлината на 
големия процент незаконни 
имигранти, навлизащи на европейска 
територия през Турция; счита, че 
щом споразумението за реадмисия 
влезе в сила, Съветът следва да 
упълномощи Комисията да започне 
визовия диалог и да изготви пътна 
карта;

Or. en

Изменение 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Проектопредложение за резолюция
Параграф 1в (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

1в. изразява съжаление по повод 
факта, че Турция все още не е въвела 
изцяло Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция; призовава турското 
правителство да го приложи изцяло, 
незабавно и по недискриминационен 
начин; настоятелно призовава Турция 
да премахне всички останали 
ограничения върху свободното 
движение на стоки, включително 
върху транспортните средства с 
произход от Кипър и да осъществи 
изцяло митническия съюз, за да 
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преодолее настоящия застой в 
преговорите по присъединяване с ЕС 
по съответните глави;

Or. en

Изменение 77
Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави-членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

2. изцяло подкрепя разработването от 
страна на Комисията на нова програма 
за отношенията между ЕС и Турция,
която се основава на по-интензивни 
контакти в областта на 
вътрешните реформи, постигане на 
по-голямо съответствие с 
достиженията на правото на ЕС за 
осигуряване на по-бърз напредък при 
преговорите за присъединяване, по-
добри търговски и икономически 
отношения, включително 
модернизация на митническия съюз с 
цел включване на обществените 
поръчки и услуги, по-гъвкави визови 
изисквания, за да се насърчат 
трансграничните делови и учебни 
контакти и засиления диалог на 
високо равнище между ЕС и Турция по 
въпросите на външната политика; 
счита, че подновените усилия следва да 
бъдат насочени към създаването на 
условия за отварянето на нови 
преговорни глави, по-специално 
приоритет се поставя на глави 
„Правосъдие и вътрешни работи“ 
(глави 23 и 24), 
„Конкурентоспособност“ (глава 8) и 
„Енергетика“ (глава 15); настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави-членки са ключов фактор за 
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обновяване на преговорите и диалога;

Or. en

Изменение 78
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето 
на преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със 
съседните държави-членки са ключов 
фактор за обновяване на преговорите 
и диалога;

2. като признава, че напредъкът в 
процеса на присъединяване 
продължава да не отговаря на 
очакванията, изразява своята подкрепа 
за разработването от страна на 
Комисията на инициатива „нова 
програма“ за отношенията между ЕС и 
Турция и подчертава нуждата от 
активни и подновени усилия за 
отварянето на преговорни глави;

Or. en

Изменение 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави-членки са ключов фактор за 

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на позитивна програма, която да влее 
нова динамика в отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че особени усилия 
следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави в областта на 
правосъдието и основните права, 



AM\888692BG.doc 49/314 PE478.719v01-00

BG

обновяване на преговорите и диалога; като така и двете страни 
реализират осезаеми резултати и 
ползи; настоява, че отношенията на 
Турция с нейните съседи са ключов 
фактор за оформянето на тесни и 
трайни отношения с ЕС;

Or. en

Изменение 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето 
на преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните
държави членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на позитивна програма за отношенията 
между ЕС и Турция, така както е 
одобрена от Съвета в неговите 
заключения от 5 декември 2011 г.; 
настоява, че отношенията на Турция с
всички съседни държави членки са 
ключов фактор за обновяване на 
преговорите и диалога;

Or. en

Изменение 81
Димитър Стоянов

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето 

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; настоява, че отношенията 
на Турция със съседните държави 
членки са ключов фактор за обновяване 
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на преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

на преговорите и диалога;

Or. bg

Изменение 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави-членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция, която покрива широк
спектър области от общ интерес, 
включително наред с другото, 
политически реформи, диалог по 
въпроси от външната политика, 
енергетика, търговия, визи, 
мобилност и миграция и борбата с 
тероризма; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави-членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

Or. en

Изменение 83
Метин Казак, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 2. изразява своята подкрепа за 
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разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави-членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция с фокус върху 
подобряването на визовия режим за 
турски граждани до ниво на 
равнопоставеност с гражданите от 
други държави кандидатки; и 
гарантиране на по-ефективното 
функциониране на митническия съюз, 
като се обръща внимание на 
настоящите пречки пред търговията, 
както и безпокойството на Турция по 
повод споразуменията за свободна 
търговия, които ЕС сключва с трети 
държави; счита, че подновените усилия 
следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави-членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

Or. en

Изменение 84
Maria Eleni Koppa

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави-членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; като същевременно 
отново заявява решенията от 11 
декември 2006 г. относно отварянето 
и затварянето на преговорни глави,
счита, че подновените усилия следва да 
бъдат насочени към създаването на 
условия за отварянето на преговорни 
глави; настоява, че отношенията на 
Турция със съседните държави-членки 
са ключов фактор за обновяване на 
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преговорите и диалога;

Or. en

Изменение 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със 
съседните държави-членки са ключов 
фактор за обновяване на преговорите 
и диалога;

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави;

Or. en

Изменение 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че Турция следва 
да насочи подновени и по-големи
усилия към създаването на условия за 
отварянето на преговорни глави; 
настоява, че отношенията на Турция със 
съседните държави членки
представляват значителен принос за 
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обновяване на преговорите и диалога;

Or. de

Изменение 87
Birgit Schnieber-Jastram

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че
отношенията на Турция със съседните 
държави членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията между Турция и
съседните държави членки са важни за 
обновяване на преговорите и диалога;

Or. en

Изменение 88
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога, а 
именно цялостното изпълнение на 
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Протокола от Анкара;

Or. en

Изменение 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2

Проектопредложение за резолюция Изменение

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на нова програма за отношенията между 
ЕС и Турция; счита, че подновените 
усилия следва да бъдат насочени към 
създаването на условия за отварянето на 
преговорни глави; настоява, че 
отношенията на Турция със съседните 
държави-членки са ключов фактор за 
обновяване на преговорите и диалога;

2. изразява своята подкрепа за 
разработването от страна на Комисията 
на позитивна програма за отношенията 
между ЕС и Турция; счита, че 
подновените усилия следва да бъдат 
насочени към създаването на условия за 
отварянето на преговорни глави; 
настоява, че отношенията на Турция със 
съседните държави-членки са ключов 
фактор за обновяване на преговорите и 
диалога;

Or. en

Изменение 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

2a. отбелязва, че въпреки 
постигнатия известен напредък по 
отношение на въпроси, свързани с 
безопасността на продуктите, като 
например учредяването на Съвет по 
надзор на пазара и оценка на 
безопасността на продуктите, който 
обединява съответните органи за 
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надзор на пазара, финансовите и 
човешки ресурси, заделени за пазарен 
надзор, са все още недостатъчни;
отбелязва, че броят на приложените 
мерки остава ограничен, докато 
преразглеждането на общото 
законодателство в областта на 
безопасността на продуктите е все 
още непълно;

Or. en

Изменение 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Проектопредложение за резолюция
Параграф 2б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

2б. подчертава, че съществуващите 
механизми за диалог между 
правителството и гражданското 
общество не се използват ефективно 
и че участието на потребителски 
НПО в дейности, свързани с 
разработването на политики и 
законотворчеството остава на ниско 
равнище; призовава турското 
правителство да въвлече изцяло 
потребителските организации в 
процеса на разискванията на закони и 
политики и да предприеме всички 
необходими мерки в подкрепа на 
потребителското движение и за 
укрепването му; насърчава 
потребителските организации да 
обединят усилията си за повишаване 
на представителността си чрез 
учредяването, например, на 
конфедерация на потребителските 
организации;

Or. en
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Изменение 92
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 3

Проектопредложение за резолюция Изменение

3. приветства Турция за изборния 
процес по повод на общите избори 
през юни 2011 г., за които е отчетена 
висока избирателна активност и 
които получиха положителна оценка 
от международните наблюдатели като 
демократични и плуралистични избори, 
оформени от едно жизнено гражданско 
общество; подчертава значението на 
една реформа на избирателния закон, с 
която да се премахне
десетпроцентовият минимален праг 
на представителност в парламента, 
който представлява най-високият 
праг във всички държави, които 
членуват в Съвета на Европа, и не 
представлява плурализма на 
турското общество;

3. приветства Турция за свободните и 
честни общи избори през юни 2011 г., 
които международните наблюдатели 
категоризираха като „демократични и 
плуралистични избори, оформени от 
едно жизнено гражданско общество“; 
подчертава значението на 
извършването на реформа на турския
избирателен закон и предлага на 
Турция да обмисли намаляването на 
настоящия десетпроцентов
минимален праг, необходим, за да бъде 
представена дадена партия в
парламента;

Or. en

Изменение 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 3

Проектопредложение за резолюция Изменение

3. приветства Турция за изборния 
процес по повод на общите избори през 
юни 2011 г., за които е отчетена висока 
избирателна активност и които 
получиха положителна оценка от 
международните наблюдатели като 

3. приветства Турция за изборния 
процес по повод на общите избори през 
юни 2011 г., за които е отчетена висока 
избирателна активност и които 
получиха положителна оценка от 
международните наблюдатели като 
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демократични и плуралистични 
избори, оформени от едно жизнено 
гражданско общество; подчертава 
значението на една реформа на 
избирателния закон, с която да се 
премахне десетпроцентовият
минимален праг на представителност в 
парламента, който представлява най-
високият праг във всички държави, 
които членуват в Съвета на Европа, и не 
представлява плурализма на 
турското общество;

свободни и честни; подчертава още 
веднъж, че Турция трябва да отмени
десетпроцентовия минимален праг на 
представителност в парламента, който 
представлява най-високият праг във 
всички държави, които членуват в 
Съвета на Европа;

Or. en

Изменение 94
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 3

Проектопредложение за резолюция Изменение

3. приветства Турция за изборния 
процес по повод на общите избори през 
юни 2011 г., за които е отчетена висока 
избирателна активност и които 
получиха положителна оценка от 
международните наблюдатели като 
демократични и плуралистични избори, 
оформени от едно жизнено гражданско 
общество; подчертава значението на
една реформа на избирателния закон, с 
която да се премахне десетпроцентовият 
минимален праг на представителност в 
парламента, който представлява най-
високият праг във всички държави, 
които членуват в Съвета на Европа, и не 
представлява плурализма на турското 
общество;

3. приветства Турция за изборния 
процес по повод на общите избори през
юни 2011 г., за които е отчетена висока 
избирателна активност и които 
получиха положителна оценка от 
международните наблюдатели като 
демократични и плуралистични избори, 
оформени от едно жизнено гражданско 
общество; отново заявява, както в 
предходните си резолюции от 2006 г., 
2007 г., 2009 г. и 2010 г., значението на 
реформирането на избирателния закон, 
с която да се премахне 
десетпроцентовият минимален праг на 
представителност в парламента, който 
представлява най-високият праг във 
всички държави, които членуват в 
Съвета на Европа, и не представлява 
плурализма на турското общество;

Or. en
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Изменение 95
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 3

Проектопредложение за резолюция Изменение

3. приветства Турция за изборния 
процес по повод на общите избори през 
юни 2011 г., за които е отчетена висока 
избирателна активност и които 
получиха положителна оценка от 
международните наблюдатели като 
демократични и плуралистични избори, 
оформени от едно жизнено гражданско 
общество; подчертава значението на
една реформа на избирателния закон, с 
която да се премахне десетпроцентовият 
минимален праг на представителност в 
парламента, който представлява най-
високият праг във всички държави, 
които членуват в Съвета на Европа, и не 
представлява плурализма на турското 
общество;

3. приветства Турция за изборния 
процес по повод на общите избори през 
юни 2011 г., за които е отчетена висока 
избирателна активност и които 
получиха положителна оценка от 
международните наблюдатели като 
демократични и плуралистични избори, 
оформени от едно жизнено гражданско 
общество; настоятелно призовава 
Турция за реформа на избирателния 
закон, с която да се премахне 
десетпроцентовият минимален праг на 
представителност в парламента, който 
представлява най-високият праг във 
всички държави, които членуват в 
Съвета на Европа, и не представлява 
плурализма на турското общество;

Or. en

Изменение 96
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 3

Проектопредложение за резолюция Изменение

3. приветства Турция за изборния 
процес по повод на общите избори през 
юни 2011 г., за които е отчетена висока 
избирателна активност и които 
получиха положителна оценка от 
международните наблюдатели като 
демократични и плуралистични избори, 
оформени от едно жизнено гражданско 
общество; подчертава значението на 
една реформа на избирателния закон, с 

3. приветства Турция за изборния 
процес по повод на общите избори през 
юни 2011 г., за които е отчетена висока 
избирателна активност и които 
получиха положителна оценка от 
международните наблюдатели като 
демократични и плуралистични избори, 
оформени от едно жизнено гражданско 
общество; подчертава значението на 
една реформа на закона за 
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която да се премахне десетпроцентовият 
минимален праг на представителност в 
парламента, който представлява най-
високият праг във всички държави, 
които членуват в Съвета на Европа, и не 
представлява плурализма на турското 
общество;

политическите партии и 
избирателния закон, с която да се 
премахне десетпроцентовият 
минимален праг на представителност в 
парламента, който представлява най-
високият праг във всички държави, 
които членуват в Съвета на Европа, и не 
представлява плурализма на турското 
общество – с предоставянето на 
система от задължителни квоти, 
които гарантират справедливо 
представяне на жените в 
избирателните списъци и 
премахването на пречки пред 
учредяването на политически групи в 
парламента с цел по-добра 
представителност и по-голямо 
разнообразие в турския политически 
живот;

Or. en

Изменение 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. приветства Турция за изборния
процес по повод на общите избори през 
юни 2011 г., за които е отчетена висока 
избирателна активност и които 
получиха положителна оценка от 
международните наблюдатели като 
демократични и плуралистични избори, 
оформени от едно жизнено гражданско 
общество; подчертава значението на 
една реформа на избирателния закон, с 
която да се премахне десетпроцентовият 
минимален праг на представителност в 
парламента, който представлява най-
високият праг във всички държави, 
които членуват в Съвета на Европа, и не 
представлява плурализма на турското 

3. приветства Турция за изборния 
процес по повод на общите избори през 
юни 2011 г., за които е отчетена висока 
избирателна активност и които 
получиха положителна оценка от 
международните наблюдатели като 
демократични и плуралистични избори, 
оформени от едно жизнено гражданско 
общество; подчертава значението на 
една реформа на избирателния закон и 
на закона за политическите партии, с 
която да се премахне десетпроцентовият 
минимален праг на представителност в 
парламента, който представлява най-
високият праг във всички държави, 
които членуват в Съвета на Европа, и не 
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общество; представлява плурализма на турското 
общество; подчертава също така 
значението на премахването на 
пречките за създаване на политическа 
група в парламента и за получаване на 
бюджетни помощи; настоятелно 
призовава Висшия изборен съвет да 
преразгледа решенията за 
неизбираемост, взети преди и след 
парламентарните избори, по 
отношение на независимите 
кандидати;

Or. fr

Изменение 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 3a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

3a. счита, че след изборната си победа 
турското правителство притежава 
политическата мощ да уреди най-
належащите въпроси, а именно 
намирането на устойчиво и мирно 
решение на кюрдския въпрос и 
съставяне на по-демократична и 
гражданска конституция. В това 
отношение изразява съжаление по 
повод продължаващото и сега 
задържане на 9 избрани членове на 
турското Велико народно събрание: г-
н Kemal Aktaş, г-н Faysal Sarıyıldız, г-ца 
Gülser Yıldırım, г-н Ibrahim Ayhan, г-н 
Hatip Dicle, г-ца Selma Irmak (BDP), г-н 
Mustafa Balbay, г-н Mehmet Haberal 
(CHP), г-н Engin Alan (MHP);

Or. en
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Изменение 99
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. приветства решението на новото 
правителство на Република Турция за 
създаване на Министерство по 
европейските въпроси, което 
отразява разбирането, че 
подновените усилия, ангажиментът 
и диалогът са от изключително 
значение;

заличава се

Or. nl

Изменение 100
Метин Казак, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Проектопредложение за резолюция
Параграф 4

Проектопредложение за резолюция Изменение

4. приветства решението на новото 
правителство на Република Турция за 
създаване на Министерство по 
европейските въпроси, което отразява 
разбирането, че подновените усилия, 
ангажиментът и диалогът са от 
изключително значение;

4. приветства решението на новото 
правителство на Република Турция за 
създаване на Министерство по 
европейските въпроси, което отразява 
разбирането, че подновените усилия, 
ангажиментът и диалогът са от 
изключително значение; също така 
приветства меморандума за 
разбирателство, подписан на 28 
септември 2011 г. относно 
командироването на турски 
служители в Европейската комисия, 
като същевременно се подчертава 
необходимостта от по-тясно 
сътрудничество с Европейския 
парламент с цел обмяна на опит по 
отношение на критериите и правото 
на ЕС;
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Or. en

Изменение 101
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 5

Проектопредложение за резолюция Изменение

5. припомня основната роля на турското 
Велико народно събрание като център 
на демократичната система на Турция и 
следователно подчертава неговата роля 
за предоставянето на платформа за 
всички политически партии, основана 
на система на взаимен контрол, за 
техния принос към демократичния 
диалог и за насърчаването на 
приобщаващ процес на реформи;

5. припомня основната роля на турското 
Велико народно събрание като център 
на демократичната система на Турция и 
следователно подчертава неговата роля 
като платформа за всички турски 
политически партии, които отричат 
насилието и са изцяло отдадени на 
демократичните принципи и процеса
на реформи;

Or. en

Изменение 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 5

Проектопредложение за резолюция Изменение

5. припомня основната роля на турското 
Велико народно събрание като център 
на демократичната система на Турция и 
следователно подчертава неговата роля 
за предоставянето на платформа за 
всички политически партии, основана 
на система на взаимен контрол, за 
техния принос към демократичния 
диалог и за насърчаването на 
приобщаващ процес на реформи;

5. припомня основната роля на турското 
Велико народно събрание като център 
на демократичната система на Турция и 
следователно подчертава 
необходимостта от засилване на
неговата роля за предоставянето на 
платформа за всички политически 
партии, основана на система на взаимен 
контрол, за техния принос към 
демократичния диалог и за 
насърчаването на приобщаващ процес 
на реформи;
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Or. en

Изменение 103
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. припомня основната роля на турското 
Велико народно събрание като център 
на демократичната система на Турция и 
следователно подчертава неговата роля 
за предоставянето на платформа за 
всички политически партии, основана 
на система на взаимен контрол, за 
техния принос към демократичния 
диалог и за насърчаването на 
приобщаващ процес на реформи;

5. припомня основната роля на турското 
Велико народно събрание като център 
на демократичната система на Турция и 
следователно подчертава неговата роля 
за предоставянето на платформа за 
всички политически партии, основана 
на система на взаимен контрол, за 
техния принос към демократичния 
диалог и за насърчаването на 
приобщаващ процес на реформи; 
изразява загриженост, че върху 
светската държава се оказва тежък 
натиск;

Or. nl

Изменение 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. припомня основната роля на турското 
Велико народно събрание като център 
на демократичната система на Турция и 
следователно подчертава неговата роля 
за предоставянето на платформа за 
всички политически партии, основана 
на система на взаимен контрол, за 
техния принос към демократичния 
диалог и за насърчаването на 
приобщаващ процес на реформи;

5. припомня основната роля на турското 
Велико народно събрание като център 
на демократичната система на Турция и 
следователно подчертава неговата роля 
за предоставянето на платформа за 
всички политически партии, основана 
на система на взаимен контрол, за 
техния принос към демократичния 
диалог и за насърчаването на 
приобщаващ процес на реформи; 
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приканва турското правителство да 
зачита парламентарния имунитет и 
да предприеме съответните 
необходими действия за 
освобождаване на задържаните 
депутати;

Or. fr

Изменение 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6

Проектопредложение за резолюция Изменение

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното участие 
на гражданското общество;

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; приветства 
съдебния процес срещу лицата, 
отговорни за преврата в Турция от 12 
септември 1980 г.; разглежда този 
процес като възможност да се 
затвърди доверието в правилното 
функциониране на турската 
демокрация; подчертава значението 
на процедурните права на 
обвиняемите; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното участие 
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на гражданското общество;

Or. en

Изменение 106
Andrew Duff, Метин Казак, Graham Watson, Sarah Ludford

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6

Проектопредложение за резолюция Изменение

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за 
Турция като възможност за 
действителна конституционна 
реформа, насърчаваща демокрацията, 
принципите на правовата държава, 
основните права и свободи, плурализма, 
приобщаването и единството в 
турското общество; приветства
решението да се гарантира равно 
представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и 
обещанието процесът на изготвяне да 
се основава на възможно най-широки 
консултации с всички сегменти на 
обществото в рамките на процес с 
активното участие на гражданското 
общество;

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява при все 
това пълната си подкрепа за процеса на 
изготвяне на изцяло нова конституция 
за Турция, която да замести
настоящата конституция, наложена 
в Турция след военния преврат през 
1980 г.; подчертава, че тази нова 
демократична конституция трябва 
да насърчава принципите на правовата 
държава, прилагането на основните
права и свободи, укрепването на
гражданствеността, разделението на 
религията от държавата, 
гражданския контрол над военните 
сили, политическия плурализъм и 
справедливото третиране на
малцинствата;

Or. en

Изменение 107
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6
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Проектопредложение за резолюция Изменение

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за 
Турция като възможност за 
действителна конституционна реформа, 
насърчаваща демокрацията, принципите 
на правовата държава, основните права 
и свободи, плурализма, приобщаването 
и единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното 
участие на гражданското общество;

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова конституция за Турция като 
възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
адекватно и надлежно 
представителство на всички 
политически партии в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото;

Or. en

Изменение 108
Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6

Проектопредложение за резолюция Изменение

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, 
насърчаваща демокрацията, 
принципите на правовата държава, 
основните права и свободи, плурализма, 

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за нова гражданска 
конституция за Турция и я отчита като 
възможност за насърчаване
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
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приобщаването и единството в турското 
общество; приветства решението да се 
гарантира равно представителство на 
всички политически сили в 
помирителния конституционен комитет 
и обещанието процесът на изготвяне да 
се основава на възможно най-широки 
консултации с всички сегменти на 
обществото в рамките на процес с 
активното участие на гражданското 
общество;

настоятелно изразява 
необходимостта от продължаване на 
подготвителните работи по процеса 
на изготвяне на нова конституция и 
подчертава значението на 
превръщането му в действително 
приобщаващ процес с активното 
участие на всички политически 
партии и гражданското общество; по 
този начин приветства решението да се 
гарантира равно представителство на 
всички политически сили в 
помирителния конституционен комитет 
и обещанието процесът на изготвяне да 
се основава на възможно най-широки 
консултации с всички сегменти на 
обществото в рамките на процес с 
активното участие на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6

Проектопредложение за резолюция Изменение

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването, доброто 
управление и отчетността, и
единството в турското общество; 
изразява загриженост за 
продължаващата поляризация на 
турското общество и липсата на 
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процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното участие 
на гражданското общество;

доверие в независимостта на 
институциите; приветства решението 
да се гарантира равно представителство 
на всички политически сили в 
помирителния конституционен комитет 
и обещанието процесът на изготвяне да 
се основава на възможно най-широки 
консултации с всички сегменти на 
обществото в рамките на процес с 
активното участие на гражданското 
общество; призовава Комисията да 
представи на комисията по външни 
работи преди лятната ваканция 
подробен доклад относно положените 
усилия за изпълнение;

Or. en

Изменение 110
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6

Проектопредложение за резолюция Изменение

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното участие 

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
по-специално свободата на словото и 
свободата на печата, плурализма, 
приобщаването и единството в турското 
общество; приветства решението да се 
гарантира равно представителство на 
всички политически сили в 
помирителния конституционен комитет 
и обещанието процесът на изготвяне да 
се основава на възможно най-широки 
консултации с всички сегменти на 
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на гражданското общество; обществото в рамките на процес с 
активното участие на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 111
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6

Проектопредложение за резолюция Изменение

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция
като възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното 
участие на гражданското общество;

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес, който реално 
ангажира турското гражданско
общество;

Or. en

Изменение 112
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6
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Проектопредложение за резолюция Изменение

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното участие 
на гражданското общество;

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното участие 
на гражданското общество; призовава 
всички политически партии и 
заинтересовани лица да предприемат 
позитивен и конструктивен подход в 
преговорите за нова конституция;

Or. en

Изменение 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6

Проектопредложение за резолюция Изменение

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
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конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество;
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното участие 
на гражданското общество;

конституционна реформа, насърчаваща 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи, 
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 
възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното участие 
на гражданското общество; призовава 
всички политически партии и лица да 
предприемат позитивен и 
конструктивен подход спрямо новата 
конституция;

Or. en

Изменение 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, насърчаваща
демокрацията, принципите на правовата 
държава, основните права и свободи,
плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; 
приветства решението да се гарантира 
равно представителство на всички 
политически сили в помирителния 
конституционен комитет и обещанието 
процесът на изготвяне да се основава на 

6. припомня необходимостта да се 
продължи работата по прилагането на 
пакета, свързан с конституционната 
реформа, от 2010 г.; изразява пълната си 
подкрепа за процеса на изготвяне на 
нова гражданска конституция за Турция 
като възможност за действителна 
конституционна реформа, която би 
могла да насърчи демокрацията, 
принципите на правовата държава, 
основните права и свободи, плурализма, 
приобщаването и единството в турското 
общество; приветства решението да се 
гарантира равно представителство на 
всички политически сили в 
помирителния конституционен комитет 
и обещанието процесът на изготвяне да 
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възможно най-широки консултации с 
всички сегменти на обществото в 
рамките на процес с активното участие 
на гражданското общество;

се основава на възможно най-широки 
консултации с всички сегменти на 
обществото в рамките на процес с 
активното участие на гражданското 
общество;

Or. de

Изменение 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Метин 
Казак, Alexander Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

6a. насърчава Турция да приеме 
съвременен закон за правата, който се 
осланя на съществуващите 
европейски и универсални източници 
на правата на човека, включително и 
не на последно място Хартата на 
основните права на ЕС, и е 
съпоставим с тях;

Or. en

Изменение 116
Ria Oomen-Ruijten

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

6a. подчертава значението на 
спокойните и конструктивни 
отношения между правителството и 
опозицията като предпоставка за 
ефективен процес на реформи; 
припомня, че действително 
демократичното и плуралистично 
общество винаги трябва да се 
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основава на двата стълба, на 
правителството и опозицията,
както и на непрекъснат диалог и 
сътрудничество между двете страни;

Or. en

Изменение 117
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

6a. подчертава, че новата 
конституция следва да укрепва 
правата на всички групи и лица в 
Турция, да гарантира разделението на 
властите, независимостта на 
съдебната власт и да осигури пълен 
граждански контрол над военните 
сили;

Or. en

Изменение 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

6a. насърчава Турция да използва 
процеса на изготвяне на конституция 
като възможност за разработване на 
по-реалистична и демократична 
идентичност, която да позволява 
цялостното признаване и равното 
участие на всички нейни етнически 
групи, включително кюрди, лази, 
черкези, роми, алевии, сирийци, араби, 
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гърци, арменци, евреи и други, наред с 
турското мнозинство. Счита, че 
настоящите конституционни 
препратки към турската национална 
идентичност не съответстват на 
разнородния характер на турското 
общество и че съвременното 
гражданство следва да е с 
неетнически характер;

Or. en

Изменение 119
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

6a. препоръчва новата конституция 
да избягва определението за турска 
етническа идентичност, която би 
могла да подкопае защитата на 
малцинствата срещу дискриминация; 
също така подчертава, че новата 
конституция следва да гарантира 
ясно разделение на властите в 
Турция;

Or. en

Изменение 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Метин Казак

Проектопредложение за резолюция
Параграф 6б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

6 б. приветства решението да се 
осигури равно представителство на 
всички политически сили в 
конституционния помирителен 
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комитет и заявката за полагане на 
процеса по изготвяне на основата на 
широка дискусия с гражданското 
общество; отбелязва 
необходимостта на всички 
участници да работят за постигане 
на реален консенсус, основан на 
компромиса; настоятелно призовава 
за засилване на разискванията за 
конституционна реформа на всички 
равнища на турското общество;

Or. en

Изменение 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства продължаващите 
усилия за подобряване на гражданския 
контрол над военните, и по-
специално приемането на Закона за 
Сметната палата през декември 2010 
г. с цел гарантиране на граждански 
контрол над военните разходи;

заличава се

Or. nl

Изменение 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства продължаващите усилия 
за подобряване на гражданския контрол 
над военните, и по-специално 
приемането на Закона за Сметната

7. Подкрепя осъществяването на 
пълен контрол над военните сили от 
страна на демократичните 
политически институции; ето защо
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палата през декември 2010 г. с цел 
гарантиране на граждански контрол над 
военните разходи;

приветства продължаващите усилия за 
подобряване на гражданския контрол 
над военните сили, и по-специално 
приемането на Закона за Сметната 
палата през декември 2010 г. с цел 
гарантиране на граждански контрол над 
военните разходи;

Or. el

Изменение 123
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 7

Проектопредложение за резолюция Изменение

7. приветства продължаващите усилия 
за подобряване на гражданския контрол 
над военните, и по-специално 
приемането на Закона за Сметната 
палата през декември 2010 г. с цел 
гарантиране на граждански контрол 
над военните разходи;

7. приветства продължаващите усилия 
за по-нататъшно подобряване на 
гражданския контрол над военните сили, 
и по-специално чрез приемането на 
Закона за Сметната палата през 
декември 2010 г., който гарантира
граждански контрол над военните 
разходи; при все това подчертава 
необходимостта да се гарантира 
продължаващата светска цялост на 
въоръжените сили и тяхната 
оперативна способност, като се има 
предвид значението на членството на 
Турция в НАТО;

Or. en

Изменение 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 7
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Проектопредложение за резолюция Изменение

7. приветства продължаващите усилия 
за подобряване на гражданския контрол 
над военните, и по-специално 
приемането на Закона за Сметната 
палата през декември 2010 г. с цел 
гарантиране на граждански контрол 
над военните разходи;

7. приветства продължаващите усилия 
за подобряване на гражданския контрол 
над военните сили, и по-специално 
приемането на Закона за Сметната 
палата през декември 2010 г. с цел 
гарантиране на парламентарен контрол 
над военните разходи; настоятелно 
призовава правораздаването от 
жандармерията и въоръжените сили 
да премине под гражданска 
юрисдикция;

Or. en

Изменение 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Проектопредложение за резолюция
Параграф 7

Проектопредложение за резолюция Изменение

7. приветства продължаващите усилия 
за подобряване на гражданския контрол 
над военните, и по-специално 
приемането на Закона за Сметната 
палата през декември 2010 г. с цел 
гарантиране на граждански контрол над 
военните разходи;

7. приветства продължаващите усилия 
за подобряване на гражданския контрол 
над военните сили, и по-специално 
приемането на Закона за Сметната 
палата през декември 2010 г. с цел 
гарантиране на граждански контрол над 
военните разходи; при все това 
изразява съжаление относно 
отрицателното въздействие на 
изключителната разпоредба (член 44), 
относно военните разходи в Закона за 
Сметната палата, което води до 
липса на прозрачност в едно от 
важните пера на държавния бюджет 
и счита подобно изключение за 
военните сили в Закона за омбудсмана 
за доказателство за слаб 
институционален контрол над 
военните сили;

Or. en
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Изменение 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Проектопредложение за резолюция
Параграф 7

Проектопредложение за резолюция Изменение

7. приветства продължаващите усилия 
за подобряване на гражданския контрол 
над военните, и по-специално 
приемането на Закона за Сметната 
палата през декември 2010 г. с цел 
гарантиране на граждански контрол над 
военните разходи;

7. приветства продължаващите усилия 
за подобряване на гражданския контрол 
над военните сили, и по-специално 
приемането на Закона за Сметната 
палата през декември 2010 г. с цел 
гарантиране на граждански контрол над 
военните разходи; призовава към 
прилагането на завишен съдебен 
контрол върху разходите на военните 
сили: призовава за повторното 
установяване на граждански контрол 
над жандармерията и системата за 
военно правораздаване;

Or. en

Изменение 127
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8

Проектопредложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция 
усилия за модернизация и че тази 
реформа трябва да доведе до модерна, 
ефикасна, напълно независима и
безпристрастна съдебна система; във 
връзка с това приветства приемането 
на законодателство относно Висшия 
съвет на съдиите и прокурорите 
(Висшия съвет) и относно 
Конституционния съд в тясно 

8. подчертава, че продължаващите 
реформи на съдебната система следва 
да останат в центъра на настоящия 
процес на реформи, както е при 
всички страни кандидатки за 
членство в ЕС, и че реформите следва 
да доведат до създаването на модерна, 
ефикасна и напълно независима турска 
съдебна система, която не подлежи на 
политическо влияние и се 
концентрира върху индивидуалните 
права и свободи; приветства 
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сътрудничество с Комисията от 
Венеция; посочва необходимостта от 
предприемане на допълнителни мерки 
с цел гарантиране на възможността 
за съдебен контрол на всички 
първоинстанционни решения на 
Висшия съвет за повишения, 
трансфери на други места и 
дисциплинарни санкции; приветства
решението на Министерството на 
правосъдието за създаване на генерална 
дирекция за правата на човека;

приемането на законодателство относно 
Висшия съвет на съдиите и прокурорите 
(Висшия съвет) и относно 
Конституционния съд в тясно 
сътрудничество с Комисията от 
Венеция, а също и решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека; освен това 
приветства усилията на 
правителството да предложи пакет 
от реформи в съдебната система, 
включително преразглеждане на 
стратегията за реформи в съдебната 
система и плана за действие към нея, 
с участието на всички 
заинтересовани страни, включително 
адвокатските колегии и съответните 
НПО;

Or. en

Изменение 128
Marietje Schaake

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8

Проектопредложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция 
усилия за модернизация и че тази 
реформа трябва да доведе до модерна, 
ефикасна, напълно независима и 
безпристрастна съдебна система; във 
връзка с това приветства 
приемането на законодателство 
относно Висшия съвет на съдиите и 
прокурорите (Висшия съвет) и 
относно Конституционния съд в 
тясно сътрудничество с Комисията 
от Венеция; посочва необходимостта 
от предприемане на допълнителни 
мерки с цел гарантиране на 

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система е задължителна 
предпоставка за увенчаване с успех на 
усилията на Турция за модернизация и 
че тази реформа трябва да доведе до 
модерна, ефикасна, напълно независима 
и безпристрастна съдебна система, де 
юре и де факто, която гарантира 
справедлив процес за всички граждани;
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възможността за съдебен контрол на 
всички първоинстанционни решения 
на Висшия съвет за повишения, 
трансфери на други места и
дисциплинарни санкции; приветства 
решението на Министерството на 
правосъдието за създаване на 
генерална дирекция за правата на 
човека;

Or. en

Изменение 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8

Проектопредложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция 
усилия за модернизация и че тази 
реформа трябва да доведе до модерна, 
ефикасна, напълно независима и 
безпристрастна съдебна система; във 
връзка с това приветства 
приемането на законодателство 
относно Висшия съвет на съдиите и 
прокурорите (Висшия съвет) и 
относно Конституционния съд в 
тясно сътрудничество с Комисията 
от Венеция; посочва необходимостта 
от предприемане на допълнителни 
мерки с цел гарантиране на 
възможността за съдебен контрол на 
всички първоинстанционни решения 
на Висшия съвет за повишения, 
трансфери на други места и 
дисциплинарни санкции; приветства 
решението на Министерството на 
правосъдието за създаване на 
генерална дирекция за правата на 
човека;

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система е задължителна 
предпоставка за увенчаване с успех на 
усилията на Турция за модернизация и 
че тази реформа трябва да доведе до 
модерна, ефикасна, напълно независима 
и безпристрастна съдебна система, 
която гарантира справедлив процес за 
всички граждани;
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Or. en

Изменение 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8

Проектопредложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция усилия 
за модернизация и че тази реформа 
трябва да доведе до модерна, ефикасна,
напълно независима и безпристрастна 
съдебна система; във връзка с това 
приветства приемането на 
законодателство относно Висшия съвет 
на съдиите и прокурорите (Висшия 
съвет) и относно Конституционния съд 
в тясно сътрудничество с Комисията от 
Венеция; посочва необходимостта от 
предприемане на допълнителни мерки с 
цел гарантиране на възможността за 
съдебен контрол на всички 
първоинстанционни решения на Висшия 
съвет за повишения, трансфери на други 
места и дисциплинарни санкции; 
приветства решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека;

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция усилия 
за модернизация и че тази реформа
трябва да доведе до напълно 
независима, безпристрастна, модерна и
ефикасна съдебна система; във връзка с 
това приветства приемането на 
законодателство относно Висшия съвет 
на съдиите и прокурорите (Висшия 
съвет) и относно Конституционния съд 
в тясно сътрудничество с Комисията от 
Венеция; посочва необходимостта от 
предприемане на допълнителни мерки с 
цел гарантиране на възможността за 
съдебен контрол на всички 
първоинстанционни решения на Висшия 
съвет за повишения, трансфери на други 
места и дисциплинарни санкции; 
приветства решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека. Счита, че 
правителството не следва да 
упражнява влияние върху задачите, 
изпълнявани автономно от 
държавните прокурори и съдии. 
Счита, че на гражданите следва се 
позволи и даде възможност да се 
защитават на своя майчин език при 
съдебните производства;

Or. en
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Изменение 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8

Проектопредложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция усилия 
за модернизация и че тази реформа 
трябва да доведе до модерна, ефикасна, 
напълно независима и безпристрастна 
съдебна система; във връзка с това 
приветства приемането на 
законодателство относно Висшия съвет 
на съдиите и прокурорите (Висшия 
съвет) и относно Конституционния съд 
в тясно сътрудничество с Комисията от 
Венеция; посочва необходимостта от 
предприемане на допълнителни мерки с 
цел гарантиране на възможността за 
съдебен контрол на всички 
първоинстанционни решения на Висшия 
съвет за повишения, трансфери на други 
места и дисциплинарни санкции; 
приветства решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека;

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция усилия 
за модернизация и че тази реформа 
трябва да доведе до модерна, ефикасна, 
напълно независима и безпристрастна 
съдебна система; във връзка с това 
приветства приемането на 
законодателство относно Висшия съвет 
на съдиите и прокурорите (Висшия 
съвет) и относно Конституционния съд 
в тясно сътрудничество с Комисията от 
Венеция; посочва необходимостта от 
предприемане на допълнителни мерки с 
цел гарантиране на възможността за 
съдебен контрол на всички 
първоинстанционни решения на Висшия 
съвет за повишения, трансфери на други 
места и дисциплинарни санкции; 
приветства решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека; приветства 
усилията на правителството да 
преработи стратегията за реформа 
на съдебната система, която беше 
приета през 2009 г., и плана за 
действие към нея с участието на 
всички заинтересовани страни в 
съдебната система, адвокатските 
колегии и НПО в този сектор;

Or. en

Изменение 132
Ana Gomes
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 8

Проектопредложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция усилия 
за модернизация и че тази реформа 
трябва да доведе до модерна, ефикасна, 
напълно независима и безпристрастна 
съдебна система; във връзка с това 
приветства приемането на 
законодателство относно Висшия съвет 
на съдиите и прокурорите (Висшия 
съвет) и относно Конституционния съд 
в тясно сътрудничество с Комисията от 
Венеция; посочва необходимостта от 
предприемане на допълнителни мерки с 
цел гарантиране на възможността за 
съдебен контрол на всички 
първоинстанционни решения на Висшия 
съвет за повишения, трансфери на други 
места и дисциплинарни санкции; 
приветства решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека;

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция усилия 
за модернизация и че тази реформа 
трябва да доведе до модерна, ефикасна, 
напълно независима и безпристрастна 
съдебна система; във връзка с това 
приветства приемането на 
законодателство относно Висшия съвет 
на съдиите и прокурорите (Висшия 
съвет), който следва да се установи 
като независим орган, и относно 
Конституционния съд в тясно 
сътрудничество с Комисията от 
Венеция; посочва необходимостта от 
предприемане на допълнителни мерки с 
цел гарантиране на възможността за 
съдебен контрол на всички 
първоинстанционни решения на Висшия 
съвет за повишения, трансфери на други 
места и дисциплинарни санкции; 
приветства решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека;

Or. en

Изменение 133
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8

Проектопредложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция усилия 
за модернизация и че тази реформа 
трябва да доведе до модерна, ефикасна, 

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция усилия 
за модернизация и че тази реформа 
трябва да доведе до модерна, ефикасна, 
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напълно независима и безпристрастна 
съдебна система; във връзка с това 
приветства приемането на 
законодателство относно Висшия съвет 
на съдиите и прокурорите (Висшия 
съвет) и относно Конституционния съд 
в тясно сътрудничество с Комисията от 
Венеция; посочва необходимостта от 
предприемане на допълнителни мерки с 
цел гарантиране на възможността за 
съдебен контрол на всички 
първоинстанционни решения на Висшия 
съвет за повишения, трансфери на други 
места и дисциплинарни санкции; 
приветства решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека;

напълно независима и безпристрастна 
съдебна система; във връзка с това 
приветства приемането на 
законодателство относно Висшия съвет 
на съдиите и прокурорите (ВССП) и 
относно Конституционния съд в тясно 
сътрудничество с Комисията от 
Венеция; насърчава турските власти 
да разрешат неуредените въпроси, 
като например процедурата за избор 
на ВССП, ролята на министъра на 
правосъдието в рамките на органа, 
както и процедурата за назначаване 
на съдии и прокурори; посочва 
необходимостта от предприемане на 
допълнителни мерки с цел гарантиране 
на възможността за съдебен контрол на 
всички първоинстанционни решения на 
Висшия съвет за повишения, трансфери 
на други места и дисциплинарни 
санкции; приветства решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека;

Or. en

Изменение 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8

Проектопредложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция усилия 
за модернизация и че тази реформа 
трябва да доведе до модерна, ефикасна, 
напълно независима и безпристрастна 
съдебна система; във връзка с това 
приветства приемането на 
законодателство относно Висшия съвет 
на съдиите и прокурорите (Висшия 
съвет) и относно Конституционния съд 

8. подчертава, че реформата на 
съдебната система трябва да бъде в 
центъра на полаганите от Турция усилия 
за модернизация и че тази реформа 
трябва да доведе до модерна, ефикасна, 
напълно независима и безпристрастна 
съдебна система; във връзка с това 
приветства приемането на 
законодателство относно Висшия съвет 
на съдиите и прокурорите (Висшия 
съвет) и относно Конституционния съд 
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в тясно сътрудничество с Комисията от 
Венеция; посочва необходимостта от 
предприемане на допълнителни мерки с 
цел гарантиране на възможността за 
съдебен контрол на всички 
първоинстанционни решения на Висшия 
съвет за повишения, трансфери на други 
места и дисциплинарни санкции; 
приветства решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека;

в тясно сътрудничество с Комисията от 
Венеция; изразява безпокойство, че 
ролята на министъра на 
правосъдието във Висшия съвет и 
назначаването на съдии може да 
окажат отрицателно въздействие 
върху независимостта, и изисква да се 
гарантира прозрачността и съдебния 
контрол върху решенията на Висшия 
съвет, посочва необходимостта от 
предприемане на допълнителни мерки с 
цел гарантиране на възможността за 
съдебен контрол на всички 
първоинстанционни решения на Висшия 
съвет за повишения, трансфери на други 
места и дисциплинарни санкции; 
приветства решението на 
Министерството на правосъдието за 
създаване на генерална дирекция за 
правата на човека;

Or. en

Изменение 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

8a. приветства решението на 
Министерството на правосъдието да 
създаде генерална дирекция по 
правата на човека; също така 
приветства приемането на 
законодателство за Висшия съвет на 
съдиите и прокурорите (Висшия 
съвет) и за Конституционния съд в 
тясно сътрудничество с Комисията 
от Венеция; изтъква 
необходимостта да се предприемат 
по-нататъшни мерки за 
гарантирането на възможността за 
съдебен преглед на всички 
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първоинстанционни решения на 
Висшия съвет по отношение на 
повишения, прехвърляне на друго 
място и дисциплинарни наказания;

Or. en

Изменение 136
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

8a. изразява безпокойство относно 
многобройните присъди на 
Европейския съд по правата на човека 
(ЕСПЧ) срещу Турция, при които се 
установява, че турската съдебна 
власт или не е успяла да се справи с 
нарушенията на правата на човека, 
или пряко ги е причинила; приветства 
учредяването в рамките на 
Министерството на правосъдието на 
отдел по правата на човека, чиято 
основна задача да бъде 
предотвратяването на нарушения на 
правата на човека, по-специално чрез 
пълното и ефективно изпълнение на 
решенията на ЕСПЧ от страна на 
Турция;

Or. en

Изменение 137
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

8a. счита, че новото законодателство 
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относно Конституционния съд следва 
да гарантира, че тази съдебна 
инстанция има правомощия за оценка 
и преглед на съвместимостта на 
турското законодателство с 
международните споразумения, 
ратифицирани от Турция, като 
например Европейската конвенция за 
правата на човека;

Or. en

Изменение 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Проектопредложение за резолюция
Параграф 8a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

8a. счита, че съдебната присъда по 
случая на Hrant Dink е нов пример за 
системните недостатъци в 
съдебната система на Турция и 
ограничеността на разследванията в 
Турция, което не само намалява 
силата на правосъдието и 
правораздаването, но го превръща и в 
част от проблема с липсата на 
правосъдие, а не в негово решение, 
подчертава в този контекст 
решението на Европейския съд по 
правата на човека от 2010 г., че 
Турция не е провела ефикасно 
разследване на убийството на Dink; 
счита, че този процес е изпитание за 
правовата държава и 
независимостта на съдебната 
система в Турция, както и 
възможност да се хвърли светлина 
върху „дълбоката държава“, 
престъпниците и съмненията, че зад 
убийството на Hrant Dink и на 
няколко други журналисти в 
миналото стоят високопоставени 



PE478.719v01-00 88/314 AM\888692BG.doc

BG

служители;

Or. en

Изменение 139
Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9

Проектопредложение за резолюция Изменение

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз;

9. приветства обявяването от 
правителството на пакет от съдебни 
реформи. при все това отново изразява 
своята загриженост, че 
процесуалноправните норми все още не 
са били подобрени в достатъчна степен 
с цел да гарантират правото на 
справедлив и бърз съдебен процес, 
включително, наред с другото, правото 
на достъп до уличаващи доказателства и 
документи от съдебното 
производство в ранната фаза на 
производството и достатъчно 
процесуални гаранции за всяко 
заподозряно лице; изразява дълбока 
загриженост относно прекомерно 
дългите периоди на досъдебното 
задържане, което понастоящем може 
да достигне до десет години, което
представлява де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството, 
включително в областта на 
употребата и продължителността 
на досъдебното задържане, съгласно 
стандартите на Европейския съд по 
правата на човека и на Съвета на 
Европа; счита, че върховните 
съдилища със специални правомощия, 
подобно на бившите съдилища на 
държавна сигурност, са в разрез с духа 
на правосъдието и принципите на 
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правовата държава;

Or. en

Изменение 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9

Проектопредложение за резолюция Изменение

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все 
още не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на 
достъп до уличаващи доказателства в 
ранната фаза на производството и 
достатъчно гаранции за всички 
заподозрени лица; изразява дълбока 
загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз;

9. отново изразява своята загриженост, 
че съдебните процедури все още не са 
били подобрени в достатъчна степен по 
отношение на ефикасност и норми, за
да гарантират справедлив и 
своевременен съдебен процес. Това има 
отрицателно въздействие върху
правото на достъп до уличаващи 
доказателства в ранната фаза на 
производството и достатъчно гаранции 
за всички заподозрени лица; изразява 
дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз; настоятелно призовава 
правителството да продължи  
реформите и да направи преглед на 
Закона за борба с тероризма (ЗБТ) и 
турския Наказателен кодекс (НК) и 
по-специално разпоредбите на членове 
125, 216, 301, 314 от ЗБТ и членове 6 и 
7 от НК. Специалната делегация на 
Европейския парламент за 
наблюдение на съдебните процеси на 
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журналисти ще продължи да следи 
развитията1;

Or. en

Изменение 141
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9

Проектопредложение за резолюция Изменение

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все 
още не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно 
призовава турското Велико народно 
събрание да реформира
законодателството в областта на 
досъдебното задържане, като приведе в
съответствие максималните срокове 
на досъдебно задържане в Турция със 
средната продължителност на 
сроковете за досъдебно задържане в 
Европейския съюз;

9. отново изразява своята загриженост, 
че съдебните процедури все още не са 
били подобрени в достатъчна степен с 
цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане и насърчава 
правителството да разшири обсега 
от алтернативи и да прегледа 
настоящото законодателство в 
областта на досъдебното задържане, 
като се учи от най-добрите практики 
в държавите – членки на ЕС;

Or. en

Изменение 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 

                                               
1 приветства инициативата за проектозакон на Министерството на правосъдието от 18 януари.
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Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9

Проектопредложение за резолюция Изменение

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз;

9. отново изразява своята сериозна 
загриженост, че процесуалноправните 
норми все още не са били подобрени в 
достатъчна степен с цел да гарантират 
правото на справедлив и своевременен 
съдебен процес, включително правото 
на достъп до уличаващи доказателства в 
ранната фаза на производството и 
достатъчно гаранции за всички 
заподозрени лица; също така отново 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз;

Or. en

Изменение 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9

Проектопредложение за резолюция Изменение

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
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справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане,
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз;

справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
прекомерно дългите периоди на 
досъдебното задържане, които 
понастоящем могат да достигнат до 
десет години, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството съгласно 
съдебната практика на ЕСПЧ 
относно изключителното естество 
на досъдебното задържане и като 
приведе в съответствие максималните 
срокове на досъдебно задържане в 
Турция със средната продължителност 
на сроковете за досъдебно задържане в 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 144
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9

Проектопредложение за резолюция Изменение

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
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съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз;

съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз; в това отношение приветства 
изготвения наскоро проектозакон на 
Министерството на правосъдието, 
който излага ясен списък с критерии, 
които трябва да бъдат изпълнени, за 
да се издаде решение за задържане;

Or. en

Изменение 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9

Проектопредложение за резолюция Изменение

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
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продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз;

продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз; също така обръща внимание на 
задължението на Турция за стриктно 
придържане към ангажимента си по 
член 6 от ЕКПЧ за справедлив процес 
в разумни срокове, в частност чрез 
изграждането на апелативни 
съдилища в правната си система и 
чрез подсилване на капацитета на 
върховните съдилища;

Or. en

Изменение 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9

Проектопредложение за резолюция Изменение

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз;

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз; в това отношение приветства 
извършваните понастоящем от 
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турското правителство 
законодателни промени в областта 
на процедурите за задържане;

Or. en

Изменение 147
Tunne Kelam

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9

Проектопредложение за резолюция Изменение

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз;

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз; изразява тревога по повод 
големия брой непълнолетни 
затворници, като 2500 от тях са на 
възраст между 12 и 18 години;

Or. en
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Изменение 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9

Проектопредложение за резолюция Изменение

9. отново изразява своята загриженост, 
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз;

9. отново изразява своята загриженост,
че процесуалноправните норми все още 
не са били подобрени в достатъчна 
степен с цел да гарантират правото на 
справедлив и своевременен съдебен 
процес, включително правото на достъп 
до уличаващи доказателства в ранната 
фаза на производството и достатъчно 
гаранции за всички заподозрени лица; 
изразява дълбока загриженост относно 
продължителността на досъдебното 
задържане, като последното се 
превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава 
турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в 
областта на досъдебното задържане, 
като приведе в съответствие 
максималните срокове на досъдебно 
задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за 
досъдебно задържане в Европейския 
съюз; приветства полаганите 
напоследък усилия от турското 
правителство да определи конкретни 
и изчерпателни критерии за 
решенията за задържане;

Or. en

Изменение 149
Norica Nicolai

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

9a. приветства усилията на 
правителството за разширяване на 
обсега от алтернативни на 
процедурите по досъдебно задържане 
мерки и определяне на причини за 
досъдебно решение при по-конкретни 
условия; приветства резултатите от 
законодателните и 
административните мерки, въведени 
през последните няколко години с цел 
облекчаване натоварването на 
съдебната власт и насърчава 
правителството да се съсредоточи в 
по-голяма степен върху проучвания за 
преодоляването на този проблем;

Or. en

Изменение 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

9a. изразява своята загриженост 
относно изхода от съдебния процес за 
убийството на журналиста Hrant 
Dink;

Or. en

Изменение 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9a (ново)
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Проектопредложение за резолюция Изменение

9a. изразява съжаление по повод 
факта, че в хода на т.нар. операции 
на Съюза на кюрдските общности 
хиляди кюрдски политически 
активисти, сред които шестима, 
избрани впоследствие по 
демократичен път за депутати, 16 
действащи местни кметове, десетки 
членове на общински съвети и 
изпълнителни членове на Партията 
на мира и демокрацията (ПМД), 
членове на съвета и председатели на 
клонове на Асоциацията по правата 
на човека са били арестувани от 2009 
г. насам, а в края на 2011 г. размахът 
на операциите се разширява до 
кюрдски адвокати и журналисти, 
учен консултант на ПМД по 
конституционната реформа и един 
издател;

Or. en

Изменение 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

9a. призовава турското правителство 
да разгледа въпроса с големия брой 
неприключени съдебни дела, да 
приведе в действие районните 
апелативни съдилища, които по закон 
трябваше да започнат работа от юни 
2007 г., възможно най-скоро и да се 
концентрира за целта върху 
обучението на съдии;

Or. en
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Изменение 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Проектопредложение за резолюция
Параграф 9б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

9б. подчертава значението на 
правото на всеки гражданин на 
надлежна защита в съдебни 
процедури и припомня отговорността 
на държавата да гарантира достъп 
до правна защита. припомня също 
така, че адвокатите се ползват с 
граждански и наказателен имунитет 
по отношение на съответните 
становища, направени добросъвестно 
в писмени и устни пледоарии или в 
професионални изяви пред съда, 
трибунала или друг правен или 
административен орган; призовава 
Турция да гарантира възможността 
на адвокатите да изпълняват всички 
свои професионални функции, без да 
са обект на заплахи, пречки, тормоз 
или нерегламентирана намеса;

Or. en

Изменение 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Проектопредложение за резолюция
Параграф 10

Проектопредложение за резолюция Изменение

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 

10. все пак счита, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“ са 
възможност в процеса на 
демократични преобразувания; 
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прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
основните права;

подчертава, че текущите съдебни 
процеси трябва да демонстрират силата 
и правилното, независимо, 
безпристрастно и прозрачно 
функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
основните права;

Or. en

Изменение 155
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 10

Проектопредложение за резолюция Изменение

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на 
турските демократични институции 
и на съдебната система, както и 
техния твърд и безусловен 
ангажимент за зачитане на 
основните права;

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми заговори за военен 
преврат, като случаите „Ергенекон“ и 
„Чук“, следва да демонстрират силата, 
прозрачността и независимостта на 
турската съдебна система;

Or. en

Изменение 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 10

Проектопредложение за резолюция Изменение

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
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случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
основните права;

случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
основните права, което липсва в 
момента; изразява загриженост 
относно твърденията за употреба на 
противоречиви доказателства срещу 
обвиняемите в тези случаи; 
подчертава, че за да могат тези 
случаи да предоставят реална 
възможност за укрепването на 
принципите на правовата държава в 
Турция, тези твърдения трябва да 
бъдат разгледани по независим и 
правдоподобен начин, а правата на 
обвиняемите – изцяло гарантирани; 
призовава Комисията внимателно да 
следи посочените по-горе случаи и 
обстойно да оповести 
констатациите в приложение към 
доклада на Комисията за напредъка за 
2012 г.;

Or. en

Изменение 157
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
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основните права; основните права; отбелязва, че тези 
конкретни случаи по същество 
представляват настъпление срещу 
армията и секуларизма;

Or. nl

Изменение 158
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 10

Проектопредложение за резолюция Изменение

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
основните права;

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
основните права; изразява 
загриженост относно твърденията 
за използване на противоречиви 
доказателства срещу обвиняемите в 
тези случаи; подчертава, че за да се 
предостави реална възможност за 
утвърждаване на принципите на 
правовата държава в Турция, тези 
твърдения трябва да бъдат 
разгледани по подходящ и ефективен 
начин, а правата на обвиняемите –
изцяло гарантирани;

Or. en

Изменение 159
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 10
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Проектопредложение за резолюция Изменение

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
основните права;

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
основните права; изразява в този 
контекст своята загриженост по 
повод съдебното дознание за 
отнемане на депутатския имунитет 
на г-н Kemal Kılıçdaroğlu, лидер на 
главната опозиционна партия;

Or. en

Изменение 160
Кристиан Вигенин

Проектопредложение за резолюция
Параграф 10

Проектопредложение за резолюция Изменение

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
основните права;

10. подчертава, че разследванията на 
предполагаеми планове за преврат, като 
случаите „Ергенекон“ и „Чук“, трябва 
да демонстрират силата и правилното, 
независимо, безпристрастно и 
прозрачно функциониране на турските 
демократични институции и на 
съдебната система, както и техния твърд 
и безусловен ангажимент за зачитане на 
основните права; подчертава в тази 
връзка, че дознанието срещу Kemal 
Kılıçdaroğlu, лидер на главната 
опозиционна партия –
Републиканската народна партия 
(РНП), може да се окачестви като 
нарушение на свободата на изразяване 
на мнение и опит да се заглуши 
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гласът на опозицията;

Or. en

Изменение 161
Geoffrey Van Orden
от името на групата на Европейските консерватори и реформатори

Проектопредложение за резолюция
Параграф 10a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

10a. призовава турското 
правителство да разгледа въпроса с 
големия брой неприключени съдебни 
дела, да приведе в действие възможно 
най-скоро районните апелативни 
съдилища, които по закон трябваше 
да започнат работа от юни 2007 г., и 
да се концентрира за целта върху 
обучението на съдии;

Or. en

Изменение 162
Ria Oomen-Ruijten

Проектопредложение за резолюция
Параграф 10a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

10a. изразява загриженост относно 
последната постановена присъда по 
случая Dink и подчертава, че е от 
изключително значение да се проведе 
пълно разследване на убийството на 
Hrant Dink и всички отговорни лица да 
бъдат привлечени под съдебна 
отговорност;

Or. en
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Изменение 163
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 10a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

10a. изразява загриженост относно 
висящите съдебни дела и дългите 
периоди на досъдебно задържане, 
които засягат избраните в турското 
Велико народно събрание членове от 
опозиционните партии, в частност 
от Партията за мира и развитието 
(ПМР) и Републиканската народна 
партия (РНП), което представлява 
намеса в законните политически 
дейности и правото на политическо 
сдружаване и участие;

Or. en

Изменение 164
Кристиан Вигенин

Проектопредложение за резолюция
Параграф 10a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

10a. изисква преглед на Закона за 
борба с тероризма (Закон № 3713) и 
турския Наказателен кодекс, където 
настоящите общи дефиниции за 
тероризъм и незаконна пропаганда 
дават широко поле за тълкувания и 
злоупотреба;

Or. en
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Изменение 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 11

Проектопредложение за резолюция Изменение

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни 
за нарушения на правата на човека 
или повдигат други въпроси от 
обществен интерес като принос към 
дебата за едно плуралистично 
общество; счита криминализирането 
на изразяването на мнение за важна 
пречка пред защитата на правата на 
човека в Турция и изразява съжаление 
за непропорционалните ограничения 
по отношение на свободата на 
изразяване на мнение, на сдружаване 
и на събрания;

заличава се

Or. en

Изменение 166
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 11

Проектопредложение за резолюция Изменение

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен
интерес като принос към дебата за 
едно плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването 
на мнение за важна пречка пред 

11. отбелязва със загриженост
практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които повдигат въпроси 
относно нарушения на правата на 
човека или други теми, будещи 
обществено безпокойство;
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защитата на правата на човека в 
Турция и изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на 
изразяване на мнение, на сдружаване 
и на събрания;

Or. en

Изменение 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отново изразява загриженост
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания;

11. счита за неприемлива практиката 
за образуване на наказателни 
производства срещу журналисти, които 
съобщават данни за нарушения на 
правата на човека или повдигат други 
въпроси от обществен интерес като 
принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания;

Or. nl

Изменение 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Проектопредложение за резолюция
Параграф 11

Проектопредложение за резолюция Изменение

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
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наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред 
защитата на правата на човека в 
Турция и изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания;

наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред пълната 
защита на правата на човека в Турция 
и изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания;

Or. en

Изменение 169
Tunne Kelam

Проектопредложение за резолюция
Параграф 11

Проектопредложение за резолюция Изменение

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания;

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
защитници на правата на човека и 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
интерес като принос към дебата за едно
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания; призовава Турция да 
разследва обективно и задълбочено 
насилието срещу защитниците на 
правата на човека и журналистите;
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Or. en

Изменение 170
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания;

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, вестници и 
карикатуристи, които съобщават 
данни за нарушения на правата на 
човека или повдигат други въпроси от 
обществен интерес като принос към 
дебата за едно плуралистично общество; 
счита криминализирането на 
изразяването на мнение за важна пречка 
пред защитата на правата на човека в 
Турция и изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания;

Or. nl

Изменение 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
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интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания;

интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания; отбелязва със загриженост 
доклада на ОССЕ, подкрепен с цифри, 
предоставени от Платформата за 
свобода на журналистите, който 
определя броя на журналистите, 
които се намират в затвора, между 
57 и 64;

Or. it

Изменение 172
Charles Tannock

Проектопредложение за резолюция
Параграф 11

Проектопредложение за резолюция Изменение

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания;

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания; призовава турските власти 
да освободят издателя и активист по 
правата на човека Ragip Zarakolu, 
който бе арестуван и изпратен в 
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затвора заради публикуването на 
книги за арменския геноцид и правата 
на кюрдския народ;

Or. en

Изменение 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания;

11. отново изразява загриженост 
относно практиката за образуване на 
наказателни производства срещу 
журналисти, които съобщават данни за 
нарушения на правата на човека или 
повдигат други въпроси от обществен 
интерес като принос към дебата за едно 
плуралистично общество; счита 
криминализирането на изразяването на 
мнение за важна пречка пред защитата 
на правата на човека в Турция и 
изразява съжаление за 
непропорционалните ограничения по 
отношение на свободата на изразяване 
на мнение, на сдружаване и на 
събрания; припомня, че Турция заема 
второ място в света по брой на 
лишени от свобода журналисти;

Or. fr

Изменение 174
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

11a. призовава турското 
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правителство да преразгледа 
определението за тероризъм в Закона 
за борба с тероризма с цел 
предотвратяване на прекомерно 
широкото прилагане на този закон, 
което застрашава основните права, 
по-специално свободата на словото и 
свободата на печата;

Or. en

Изменение 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

11a. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът 
на медиите са в основата на 
европейските ценности и че едно 
истински демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава належащата 
необходимост от  реформа на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите, които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, 
и на закон № 5651/2007 относно 
интернет, който ограничава 
свободата на изразяване на мнение, 
ограничава правото на гражданите 
на достъп до информация и позволява 
забрани на уебсайтове с 
непропорционален обхват и 
продължителност; приветства в 
това отношение признаването на 
свободата в интернет от комисар 
Füle като част от критериите от 
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Копенхаген;

Or. en

Изменение 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Проектопредложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

11a. настоява, че текущите съдебни 
процеси срещу журналисти следва да 
се провеждат по прозрачен начин, 
като се зачитат принципите на 
правовата държава и се гарантират 
съответните условия, като например 
предоставянето на подходящи места 
за провеждане на конкретния вид 
изслушване, раздаването на точни 
ръкописи на задържаните, както и 
осведомяване на журналистите 
относно отправените срещу тях 
обвинения, като така се гарантира, 
че условията на процеса няма да 
окажат отрицателно въздействие 
върху съдебното решение; изразява 
дълбока загриженост относно 
условията, в които пребивават 
задържаните журналисти; изразява 
съжаление относно липсата на 
точни данни за броя задържани 
журналисти и броя на откритите в 
момента дела срещу журналисти и за 
правните основания за тези случаи, 
призовава турските власти да 
предоставят на обществеността 
достъп до тази информация;

Or. en

Изменение 177
Birgit Schnieber-Jastram
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

11a. в този контекст изразява 
съжаление относно нарастващия 
брой нови жалби до Европейския съд 
по правата на човека (ЕСПЧ) и 
насърчава Турция да предприеме 
допълнителни мерки за прекратяване 
нарушението на правата, 
гарантирани от ЕСПЧ;

Or. en

Изменение 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12

Проектопредложение за резолюция Изменение

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на 
правата на човека чрез изменение на 
съответното законодателство и чрез 
обучение на полицейските и 
съдебните служители в страната; в 
това отношение приветства 
решението за предоставяне на 
обучение на работното място за 
съдиите и прокурорите относно 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на печата, както и 
относно основната роля на 
Европейския съд по правата на 
човека;

заличава се

Or. en
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Изменение 179
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12

Проектопредложение за резолюция Изменение

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека;

12. изразява загриженост относно 
широкото тълкувателно и приложно 
поле на турския закон за борба с 
тероризма и турския наказателен 
кодекс, по-специално в случаите, 
когато не е доказана 
принадлежността към терористична 
организация и се решава, че дадено 
действие или становище съвпадат с 
целите на терористична 
организация; във връзка с това 
настоятелно призовава Турция към 
строго изпълнение на нейните 
международни задължения по 
отношение на правата на човека чрез 
изменение на съответното 
законодателство, системно обучение и 
повишаване осведомеността на 
полицейските служители, съдиите и 
прокурорите в страната относно 
разликата между терористично 
престъпление и принадлежност към 
престъпна групировка, от една 
страна, и дейности, попадащи в 
областта на защита на свободата на 
мисълта, на изразяване на мнение, на 
сдружаване и събиране, от друга 
страна, в съответствие със 
съдебната практика на Европейския 
съд по правата на човека; в това 
отношение приветства решението за 
предоставяне на обучение на работното 
място за съдиите и прокурорите относно 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на печата, както и относно 
основната роля на Европейския съд по 
правата на човека;
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Or. en

Изменение 180
Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12

Проектопредложение за резолюция Изменение

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека;

12. изразява загриженост относно 
продължаващите съобщения за 
мъчения и малтретиране в 
полицейските участъци и затвори, 
прекомерната употреба на сила от 
полицейските служители при 
демонстрации и липсата на напредък 
при привличането под съдебна 
отговорност на държавни служители 
за предполагаеми злоупотреби с 
правата на човека; във връзка с това 
настоятелно призовава Турция към 
строго изпълнение на нейните 
международни задължения по 
отношение на правата на човека чрез 
изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека;

Or. en

Изменение 181
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12



AM\888692BG.doc 117/314 PE478.719v01-00

BG

Проектопредложение за резолюция Изменение

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение
приветства решението за предоставяне 
на обучение на работното място за 
съдиите и прокурорите относно 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на печата, както и относно 
основната роля на Европейския съд по 
правата на човека;

12. приветства решителните усилия 
на Турция за строго изпълнение на 
международните задължения по 
отношение на правата на човека чрез 
преглед на разпоредбите на 
съответното законодателство и чрез 
продължаване на текущото обучение 
на полицейските и съдебните служители 
в страната; приветства решението за 
предоставяне на обучение на работното 
място за съдиите и прокурорите относно 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на печата;

Or. en

Изменение 182
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12

Проектопредложение за резолюция Изменение

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните 
служители в страната; в това 
отношение приветства решението за 
предоставяне на обучение на 
работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната 
роля на Европейския съд по правата 
на човека;

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство, в частност Закона за 
борба с тероризма, който се използва 
за прикриване на редица случаи, които 
не съставляват тероризъм, както и
за прикриване на потискането на 
свободата на изразяване на мнение и на 
медиите в Турция;
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Or. en

Изменение 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Антония Първанова

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12

Проектопредложение за резолюция Изменение

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека;

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство, като го привежда в 
съответствие със стандартите на 
Европейската конвенция по правата 
на човека (ЕКПЧ) и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека;

Or. en

Изменение 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12

Проектопредложение за резолюция Изменение

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
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законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека;

законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната, както и чрез създаване на 
ефективен механизъм за подаване на 
жалби в полицията, който следва да 
работи съгласно петте принципа, 
установени в съдебната практика на 
ЕСПЧ относно ефективните 
разследвания, т.e. независимост, 
адекватност, бързина, обществен 
контрол и участие на жертвите; в 
това отношение приветства решението 
за предоставяне на обучение на 
работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека;

Or. en

Изменение 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12

Проектопредложение за резолюция Изменение

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека;

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека; би приветствал допълнителни 
мерки за подобряване прекия достъп 
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до турските съдилища на отделни 
граждани с цел защита на техните 
права, за да се намали броят дела, 
подадени в Европейския съд по 
правата на човека в Страсбург;

Or. en

Изменение 186
Кристиан Вигенин

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12

Проектопредложение за резолюция Изменение

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека;

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека; настоятелно призовава 
органите на властта да изпълнят 
многобройните решения на ЕСПЧ за 
нарушаване на правото на справедлив 
съдебен процес и свободата на 
изразяване на мнение в Турция;

Or. en

Изменение 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12
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Проектопредложение за резолюция Изменение

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека;

12. във връзка с това настоятелно 
призовава Турция към строго 
изпълнение на нейните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека чрез изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните служители в 
страната; в това отношение приветства 
решението за предоставяне на обучение 
на работното място за съдиите и 
прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, както и относно основната роля 
на Европейския съд по правата на 
човека; насърчава правителството да 
ускори процеса по прокарване на 
измененията, свързани със свободата 
на изразяване на мнение, в обявения 
през януари 2012 г. пакет от съдебни 
реформи, който се очаква да разреши 
непропорционалните съдебни 
производства срещу политици като 
Kemal Kilicdaroglu;

Or. en

Изменение 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за изменение
Параграф 12a (нов)

Проектопредложение за изменение Изменение

12a. изразява силно съжаление по 
повод нарастващия брой съдебни 
производства срещу журналисти, 
подчертава, че свободните и 
плуралистични медии, включително 
свободният интернет, дават своя 
значим принос за дебата на 
плуралистичното общество; счита 
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криминализирането на мнения за 
основна пречка пред защитата на 
правата на човека в Турция и изразява 
съжаление относно прекомерното 
ограничаване на свободата на 
изразяване на мнение, на сдружаване 
и събиране;

Or. en

Изменение 189
Norica Nicolai

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

12a. насърчава правителството да 
изпълнява проекти, ползващи се с 
подкрепата на Съвета на Европа и ЕС 
в областта на свободата на 
изразяване на мнение; приветства 
усилията на правителството да 
изготви план за действие относно 
свободата на изразяване на мнение, 
чиято цел е преработване на 
законодателството, като се 
предоставят повече инструменти за 
обучение на съдебни служители, като 
се повиши нивото на осведоменост 
относно свободата на изразяване на 
мнение и свободата на словото, 
които се основават на ЕКПЧ и на 
решения на ЕСПЧ; изразява подкрепа 
за новоустановената процедура за 
индивидуално подаване на граждански 
жалби в Конституционния съд въз 
основа на нарушение на всяка една 
конституционно гарантирана 
свобода или право на човека, които 
попадат в приложното поле на ЕКПЧ 
и допълнителните протоколи към 
него, по които Турция е страна;

Or. en
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Изменение 190
Ria Oomen-Ruijten

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

12a. подчертава, че определенията за 
тероризъм, които са твърде общи и 
всеобхватни, могат да доведат до 
неоправдани реакции и поради това 
настоятелно призовава турското 
правителство приоритетно да 
преразгледа Закона за борба с 
тероризма;

Or. en

Изменение 191
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

12a. изразява сериозна загриженост 
относно решението на турската 
съдебна власт да образува дознание 
срещу г-н Kemal Kılıçdaroğlu, лидера на 
основната опозиционна партия в 
Турция – Републиканската народна 
партия (РНП), за забележки, които 
той е отправил относно делата на 
депутати от листата на РНП; 
изразява съжаление относно липсата 
на задръжки от страна на 
прокурорите при образуване на това 
производство; предупреждава, че 
подобни несъразмерни действия на 
съдебната власт могат да окажат 
възпиращ ефект върху свободата на 
изразяване на мнение в Турция и да 
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нарушат демократичната надпревара 
между политическите партии;

Or. en

Изменение 192
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

12a. приветства решението да се 
проведе вътрешно обучение за 
съдиите и прокурорите относно 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на печата, както и 
относно фундаменталната роля на 
Европейския съд по правата на 
човека; при все това отбелязва, че 
Турция тепърва трябва да извлече 
адекватни поуки от големия брой 
съдебни решения, които не са в полза 
на Турция; също така подчертава по 
този повод, че трябва да се провежда 
системна проверка на изпълнението 
на съдебните решения на ЕСПЧ от 
Анкара;

Or. en

Изменение 193
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

12a. изразява сериозна загриженост 
относно решението на турската 
съдебна власт да образува дознание 
срещу г-н Kemal Kilicdaroglu, лидера на 
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основната турска опозиционна 
партия – Републиканската народна 
партия (РНП), заради неговите 
изказвания; подчертава, че ако 
народните представители трябва да 
изпълняват своите задължения под 
заплахата от преследване, 
демокрацията, свободата на словото 
и свободата на печата не могат да 
бъдат гарантирани;

Or. en

Изменение 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

12a. счита, че разпоредбите в 
турското законодателство за борба с 
тероризма и член 220 на турския 
граждански кодекс дават много 
широки граници за преценка, в 
частност на дела, при които не е 
доказана принадлежност към 
терористична организация и когато 
действие или становище се определят 
като аналогични на „целите“ на 
терористична организация; изисква 
от турските власти да предприемат 
законодателни мерки и да отразят
съдебната практика на ЕСПЧ (Güzel 
и Özer с/у Турция, решение от 6 юли 
2010 г.), препоръка 1426 (1999 г.) на 
Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа („Европейските 
демокрации пред лицето на 
тероризма“) и Насоките на 
Комитета на министрите на Съвета 
на Европа относно правата на човека 
и борбата с тероризма (11 юли 
2002 г.); 
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Or. en

Изменение 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 13

Проектопредложение за резолюция Изменение

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът 
на медиите са в основата на 
европейските ценности и че едно 
истински демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че реформа на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи 
водят до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, 
и на закон № 5651/2007 относно 
интернет, който ограничава 
свободата на изразяване на мнение, 
ограничава правото на гражданите 
на достъп до информация и позволява 
забрани на уебсайтове с 
непропорционален обхват и 
продължителност, е крайно 
належаща;

заличава се

Or. en

Изменение 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Проектопредложение за резолюция
Параграф 13
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Проектопредложение за резолюция Изменение

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на 
европейските ценности и че едно
истински демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че реформа на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, и на 
закон № 5651/2007 относно интернет, 
който ограничава свободата на 
изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален обхват 
и продължителност, е крайно належаща;

13. насърчава турското правителство 
да даде пълна свобода на изразяване на 
мнение и плурализъм на медиите, като 
изразява съжаление относно липсата 
на напредък в това отношение; 
призовава турските законодатели да 
отменят всички закони, 
ограничаващи свободата на 
изразяване на мнение, включително 
член 301 от Наказателния кодекс („за 
обида на турската национална 
идентичност“), член 7/2 от Закона за 
борба с тероризма („за пропаганда в 
полза на терористична организация“)
и член 220/6 от Наказателния кодекс 
(„за извършване на престъпление от 
името на незаконна организация“), 
220/7 („за съзнателно подпомагане и 
подстрекаване на незаконна 
организация по собствена воля“) и 
220/8 („пропагандиране на 
организация и нейните цели“), за да се 
предотврати използването им за 
ограничаване свободата на изразяване 
на мнение и мирното събиране и 
сдружаване и привеждането им в 
съответствие със съдебната 
практика на Европейския съд по 
правата на човека; изразява 
съжаление, че понастоящем Турция 
се нарежда на второ място след 
Китай по брой арестувани 
журналисти и представители на 
медиите; подчертава, че реформа на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, и на 
закон № 5651/2007 относно интернет, 
който ограничава свободата на 
изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
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уебсайтове с непропорционален обхват 
и продължителност, е крайно належаща;
припомня, че както свободата на 
изразяване на мнение, така и 
медийният плурализъм са в основата 
на европейските ценности и че за 
едно истински демократично, 
свободно и плуралистично общество 
се изисква истинска свобода на 
изразяване на мнение;

Or. en

Изменение 197
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 13

Проектопредложение за резолюция Изменение

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че реформа на
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори,
и на закон № 5651/2007 относно
интернет, който ограничава свободата 
на изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален 
обхват и продължителност, е крайно 
належаща;

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
медиите формират основата на едно 
истински демократично, свободно и 
плуралистично общество; подчертава, 
че законодателството, което 
понастоящем ограничава свободата 
на медиите и свободата в интернет, 
следва неотложно да се реформира;

Or. en
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Изменение 198
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 13

Проектопредложение за резолюция Изменение

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че реформа на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, и на 
закон № 5651/2007 относно интернет, 
който ограничава свободата на 
изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален обхват 
и продължителност, е крайно належаща;

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; припомня, че свободата на 
изразяване на мнение се прилага не 
само към информация или идеи, 
които се възприемат благосклонно 
или на които се гледа като на 
безвредни, но също и – в контекста на 
Европейската конвенция по правата 
на човека, към такива, които 
„засягат, шокират или смущават 
държавата или която и да е част от 
населението“; подчертава, че реформа 
на законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, и на 
закон № 5651/2007 относно интернет, 
който ограничава свободата на 
изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален обхват 
и продължителност, е крайно належаща;

Or. en

Изменение 199
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 13

Проектопредложение за резолюция Изменение

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че реформа на
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи 
водят до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, 
и на закон № 5651/2007 относно 
интернет, който ограничава свободата 
на изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален 
обхват и продължителност, е крайно 
належаща;

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; изразява съжаление, че редица 
правни разпоредби, като например
членове 301- 318- 220/6 в съчетание с 
314/2, членове 285 и 288 от
Наказателния кодекс, членове 6 и 7/2 
от закона за борба с тероризма и 
закон № 5651/2007 относно интернет 
продължават да ограничават
свободата на изразяване на мнение; 
отново заявява своя призив към 
правителството да приключи 
преразглеждането на правната рамка 
относно свободата на изразяване на 
мнение и да я приведе незабавно в
съответствие с ЕКПЧ и съдебната 
практика на ЕСПЧ;

Or. en

Изменение 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 13

Проектопредложение за резолюция Изменение

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
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истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че реформа на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, и на 
закон № 5651/2007 относно интернет, 
който ограничава свободата на 
изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален обхват 
и продължителност, е крайно належаща;

истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че отмяна на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, и на 
закон № 5651/2007 относно интернет, 
който ограничава свободата на 
изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален обхват 
и продължителност, е крайно належаща;

Or. en

Изменение 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Проектопредложение за резолюция
Параграф 13

Проектопредложение за резолюция Изменение

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че реформа на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, и на 
закон № 5651/2007 относно интернет, 
който ограничава свободата на 
изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален обхват 

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че отмяна на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, и 
отмяна на закон № 5651/2007 относно 
интернет, който ограничава свободата 
на изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален обхват 
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и продължителност, е крайно належаща; и продължителност, е крайно належаща;

Or. en

Изменение 202
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 13

Проектопредложение за резолюция Изменение

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че реформа на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, и на 
закон № 5651/2007 относно интернет, 
който ограничава свободата на 
изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален обхват 
и продължителност, е крайно належаща;

13. припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и плурализмът на 
медиите са в основата на европейските 
ценности и че едно истински 
демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква 
истинска свобода на изразяване на 
мнение; подчертава, че реформа на 
законодателството, предвиждащо 
непропорционално високи глоби за 
медиите − които в някои случаи водят 
до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на 
журналисти или техните редактори, и на 
закон № 5651/2007 относно интернет, 
който ограничава свободата на 
изразяване на мнение, ограничава 
правото на гражданите на достъп до 
информация и позволява забрани на 
уебсайтове с непропорционален обхват 
и продължителност, е крайно належаща;
приветства проектозакона, изготвен 
от Министерството на 
правосъдието, който слага край на 
забраните на излъчванията по 
телевизионните канали;

Or. en

Изменение 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

13a. настоятелно призовава Турция 
към строго изпълнение на нейните 
международни задължения по 
отношение на правата на човека чрез 
изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските и съдебните 
служители в страната; подчертава 
значението на преодоляването на 
ограниченията в основните права в 
по-широкия контекст на принципите 
на правовата държава, както на думи, 
така и при прилагането на закона; в 
това отношение приветства 
решението за предоставяне на 
обучение на работното място за 
съдиите и прокурорите относно 
свободата на изразяване на мнение и 
свободата на печата, както и 
относно основополагащата роля на 
Европейския съд по правата на 
човека;

Or. en

Изменение 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

13a. счита криминализирането на 
мнения за основно препятствие пред 
защитата на правата на човека в 
Турция; изразява съжаление относно 
непропорционалните ограничения в 
свободата на изразяване на мнение, 
сдружаване и събиране, а оттам и 
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незаконното преследване на 
журналисти, писатели, издатели, 
представители на академичната 
общност, защитници на правата на 
човека, мирни демонстранти и 
активисти, служители на кюрдските 
политически партии и асоциации; 
настоятелно призовава Турция към 
строго изпълнение на нейните 
международни задължения по 
отношение на правата на човека чрез 
изменение на съответното 
законодателство и чрез обучение на 
полицейските служители и 
магистрати;

Or. en

Изменение 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 13б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

13б. подчертава загрижеността си по 
повод злоупотребата със законите за 
борба с тероризма с цел политическо 
преследване на критици, журналисти 
и представители на опозицията, без 
да бъде доказано на свободен и 
справедлив процес, че твърденията са 
основателни;

Or. en

Изменение 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 14
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Проектопредложение за резолюция Изменение

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването 
на въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, 
на ранен етап от процеса на 
преговори, като свързаните с тях 
глави се отварят въз основа на ясни и 
подробни планове за действие, а тези 
глави се затварят на последно място 
въз основа на напълно убедителни 
добри резултати; счита, че предвид 
изключителното значение на 
продължаващата реформа на 
съдебната система в Турция и 
пълното зачитане на правата на 
човека и основните свободи, и по-
специално на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на печата, 
следва да се подновят усилията за 
представяне на скрининг доклада 
относно глава 23 относно съдебната 
система и основните права;

заличава се

Or. en

Изменение 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 14

Проектопредложение за резолюция Изменение

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването 
на въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, 
на ранен етап от процеса на 
преговори, като свързаните с тях 
глави се отварят въз основа на ясни и 
подробни планове за действие, а тези 

заличава се
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глави се затварят на последно място 
въз основа на напълно убедителни 
добри резултати; счита, че предвид 
изключителното значение на 
продължаващата реформа на 
съдебната система в Турция и 
пълното зачитане на правата на 
човека и основните свободи, и по-
специално на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на печата, 
следва да се подновят усилията за 
представяне на скрининг доклада 
относно глава 23 относно съдебната 
система и основните права;

Or. en

Изменение 208
Renate Sommer

Проектопредложение за резолюция
Параграф 14

Проектопредложение за резолюция Изменение

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че 
предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на 
съдебната система в Турция и 
пълното зачитане на правата на 
човека и основните свободи, и по-
специално на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на печата, 
следва да се подновят усилията за 
представяне на скрининг доклада 
относно глава 23 относно съдебната 

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати;
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система и основните права;

Or. en

Изменение 209
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 14

Проектопредложение за резолюция Изменение

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че 
предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на съдебната
система в Турция и пълното зачитане 
на правата на човека и основните 
свободи, и по-специално на свободата 
на изразяване на мнение и свободата 
на печата, следва да се подновят 
усилията за представяне на скрининг 
доклада относно глава 23 относно 
съдебната система и основните права;

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят при 
постигането на добри резултати; 
счита, че предвид изключителното
значение на продължаващата реформа 
на турската съдебна система, следва 
да се подновят усилията за представяне 
на скрининг доклада относно глава 23 
относно съдебната система и основните 
права;

Or. en

Изменение 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 14
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Проектопредложение за резолюция Изменение

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че 
предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на съдебната 
система в Турция и пълното зачитане на 
правата на човека и основните свободи, 
и по-специално на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, следва да се подновят усилията 
за представяне на скрининг доклада 
относно глава 23 относно съдебната 
система и основните права;

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че 
предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на съдебната 
система в Турция и пълното зачитане на 
разделението на властите, правата на 
човека и основните свободи, и по-
специално на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на печата, следва 
да се подновят усилията, които да 
доведат до отварянето на глава 23 
относно съдебната система и основните 
права; призовава Комисията да обсъди 
и мерки, които да доведат до 
отварянето на глава 24 относно 
правосъдието и вътрешните работи;

Or. en

Изменение 211
Nikolaos Salavrakos

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
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въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че 
предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на съдебната 
система в Турция и пълното зачитане на 
правата на човека и основните свободи, 
и по-специално на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, следва да се подновят усилията
за представяне на скрининг доклада 
относно глава 23 относно съдебната 
система и основните права;

въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че 
предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на съдебната 
система в Турция и пълното зачитане на 
правата на човека и основните свободи, 
и по-специално на свободата на 
изразяване на мнение, свободата на 
вероизповедание и свободата на печата, 
следва да се подновят усилията за 
представяне на скрининг доклада 
относно глава 23 относно съдебната 
система и основните права;

Or. el

Изменение 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Метин Казак, Ivo Vajgl

Проектопредложение за резолюция
Параграф 14

Проектопредложение за резолюция Изменение

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че 
предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на съдебната 
система в Турция и пълното зачитане на 
правата на човека и основните свободи, 
и по-специално на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, следва да се подновят усилията 
за представяне на скрининг доклада 
относно глава 23 относно съдебната 

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че 
предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на съдебната 
система в Турция и пълното зачитане на 
правата на човека и основните свободи, 
и по-специално на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, следва да се подновят усилията 
за представяне на скрининг доклада 
относно глава 23 относно съдебната 
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система и основните права; система и основните права; освен това 
счита, че глава 24 относно 
правосъдието, свободата и 
сигурността следва да се отвори с цел 
да се разширят и ускорят реформите 
в съдебната система по един 
прозрачен начин и да се гарантира, че 
реформите ще продължат със 
съдействието на ЕС;

Or. en

Изменение 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 14

Проектопредложение за резолюция Изменение

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че 
предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на съдебната 
система в Турция и пълното зачитане на 
правата на човека и основните свободи, 
и по-специално на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, следва да се подновят усилията 
за представяне на скрининг доклада 
относно глава 23 относно съдебната 
система и основните права;

14. изразява своята подкрепа за новия 
подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната 
система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на 
ранен етап от процеса на преговори, 
като свързаните с тях глави се отварят 
въз основа на ясни и подробни планове 
за действие, а тези глави се затварят на 
последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че 
предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на съдебната 
система в Турция и пълното зачитане на 
правата на човека и основните свободи, 
и по-специално на свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
печата, следва да се подновят усилията 
за представяне на скрининг доклада 
относно глава 23 относно съдебната 
система и основните права; призовава 
Комисията да изпрати скрининг 
доклада на Европейския парламент, 
на правителството и парламента на 
Република Турция, на главния 
секретар на Съвета на Европа, на 
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председателя на Европейския съд по 
правата на човека;

Or. en

Изменение 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Проектопредложение за резолюция
Параграф 14a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

14a. приветства ратификацията от 
Турция на факултативния протокол 
на Конвенцията на ООН срещу 
изтезанията на 27 септември 2011 г.;

Or. en

Изменение 215
Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 14a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

14a. настоятелно призовава Турция да 
признае правото на отказ от военна 
служба поради убеждения съгласно 
решението на Европейския съд по 
правата на човека в случая Erçep с/у 
Турция, отбелязва със загриженост 
неизпълнението на решението на 
Европейския съд по правата на човека 
от 2006 г. по случая Ulke с/у Турция, 
който изисква въвеждането на 
законодателство, което да 
предотвратява продължителното 
преследване на лица, отказващи да 
отбият военна служба поради своите 
убеждения;
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Or. en

Изменение 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 14a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

14a. изразява дълбока загриженост 
относно блокирането по политически
причини на 18 преговорни глави, по-
специално на глави 22, 23 и 24, 
съответно относно регионалната 
политика, съдебната власт и 
основните права и правосъдието, 
свободата и сигурността, в момент, 
когато турската политика е под 
доминантата на конституционни и
съдебни реформи, при които 
ориентир трябва да бъдат 
европейските стандарти, и в момент, 
когато ЕС и Турция преговарят по 
споразумение за реадмисия; призовава 
във връзка с това държавите членки 
да дадат нов политически стимул за 
преодоляване на настоящото 
блокиране по политически причини и 
да се отворят преговорни глави 22, 23 
и 24;

Or. en

Изменение 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 15

Проектопредложение за резолюция Изменение

15. приветства напредъка в 15. насърчава Турция да се ангажира с 
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разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие; подчертава 
необходимостта от по-нататъшен 
напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията;

процес на децентрализация и 
съдържателно местно управление, за 
да отговори на нуждите на 
различните сегменти от нейното 
население; препоръчва на Турция да 
разреши употребата на езици, 
различни от турския, в публичната 
администрация и да отмени 
особеното си мнение по отношение 
на прилагането на Европейската 
харта за местно самоуправление;
приветства напредъка в разработването 
на всеобхватна стратегия за борба с 
корупцията и съответен план за
действие; подчертава необходимостта 
от по-нататъшен напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията;

Or. en

Изменение 218
Надежда Нейнски

Проектопредложение за резолюция
Параграф 15

Проектопредложение за резолюция Изменение

15. приветства напредъка в 
разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие; подчертава 
необходимостта от по-нататъшен 
напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията;

15. приветства напредъка в 
разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие и в 
изпълнението на почти всички 
препоръки, изложени в докладите за 
оценка на групата „Държави срещу 
корупцията“ на Съвета на Европа 
(GRECO); подчертава необходимостта 
от по-нататъшен напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
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корупцията; призовава 
правителството да изпълни 
оставащите препоръки на GRECO 
относно „Инкриминацията“ и 
„Прозрачността на партийното 
финансиране“;

Or. en

Изменение 219
Метин Казак, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Проектопредложение за резолюция
Параграф 15

Проектопредложение за резолюция Изменение

15. приветства напредъка в 
разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие; подчертава 
необходимостта от по-нататъшен 
напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията;

15. приветства напредъка в 
разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие; насърчава 
Турция да приключи процедурата по 
изменение на законодателството 
относно корупцията с цел 
привеждането му в съответствие с 
препоръките на GRECO и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията;

Or. en

Изменение 220
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 15

Проектопредложение за резолюция Изменение

15. приветства напредъка в 
разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие; подчертава 

15. приветства напредъка в 
разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие; подчертава 
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необходимостта от по-нататъшен 
напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията;

необходимостта от по-нататъшен 
напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията; подчертава, че 
трансграничните последствия от 
дейността на международните 
престъпни мрежи обуславя 
необходимостта от по-тясно 
сътрудничество между ЕС и Турция в 
борбата срещу организираната 
престъпност;

Or. en

Изменение 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 15

Проектопредложение за резолюция Изменение

15. приветства напредъка в 
разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие; подчертава 
необходимостта от по-нататъшен 
напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията;

15. приветства напредъка в 
разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие; подчертава 
необходимостта от по-нататъшен 
напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията; насърчава Турция да 
приключи процедурата по изменение 
на съответното законодателство
относно корупцията с цел 
привеждането му в съответствие с 
препоръките на GRECO;

Or. en
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Изменение 222
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства напредъка в 
разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие; подчертава 
необходимостта от по-нататъшен 
напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията;

15. приветства напредъка в 
разработването на всеобхватна 
стратегия за борба с корупцията и 
съответен план за действие; подчертава 
необходимостта от по-нататъшен 
напредък в областта на 
законодателството и общите мерки за 
борба с корупцията и призовава за 
увеличаване на силата и независимостта 
на институциите, участващи в борбата с 
корупцията; отбелязва, че индексът за 
възприятие на корупцията на 
„Трансперънси Интернешънъл“ за
Турция е 4,4 и че с оглед на това 
нейните резултати остават в 
значителна степен недостатъчни;

Or. nl

Изменение 223
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 16

Проектопредложение за резолюция Изменение

16. настоятелно призовава за пълното 
прилагане на конституционните 
разпоредби, гарантиращи правото на 
провеждане на демонстрации, и отправя 
искане към Министерството на 
вътрешните работи да приключи 
преразглеждането на закона за 
събранията и демонстрациите;

16. настоятелно призовава за пълното 
прилагане на конституционните 
разпоредби, гарантиращи правото на 
провеждане на мирни демонстрации, и 
отправя искане към Министерството на 
вътрешните работи да приключи 
преразглеждането на закона за 
събранията и демонстрациите;

Or. en
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Изменение 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
от името на групата ECR

Проектопредложение за резолюция
Параграф 16a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

16a. подчертава, че Турция, като 
държава в процес на преговори за 
присъединяване към ЕС, трябва 
реално да гарантира правата на 
човека, включително правото на 
свобода на религията за всички нейни 
граждани;

Or. en

Изменение 225
Renate Sommer

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17

Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 

17. отбелязва приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на всички религиозни
общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението 
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признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

на духовници, чрез признаване на 
храмовете, например тези на 
алевите, както и чрез прекратяване на
незаконните процедури по 
отчуждаване; настойчиво призовава 
турското правителство да се 
придържа към съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
да отразява становищата на Комисията 
от Венеция в правната рамка;

Or. en

Изменение 226
Pino Arlacchi

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17

Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните 
общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението 
на духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека 
и отразяване на становищата на 
Комисията от Венеция в правната 
рамка;

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията и 
необходимостта от пълно признаване 
на правата на малцинствата;

Or. en
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Изменение 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
от името на групата ECR

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17

Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на малцинствени 
религиозни общности; при все това 
припомня спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете и 
образователните центрове на алевите, 
евреите и християните, сред които 
тези на арамейските (сирийски), 
гръцките и арменските общности, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

Or. en

Изменение 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17
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Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка; приветства извинението на 
министър-председателя от 23 
ноември 2011 г. за геноцида в Дерсим 
от 1937-1938 г. и насърчава Турция да 
предприеме по-нататъшни мерки за 
пълното признаване и компенсация на 
семействата на жертвите;

Or. en

Изменение 229
Евгени Кирилов

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17

Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
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обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; изразява надежда, че 
произтичащите от него условия и 
процедури няма да възпрепятстват 
ефективното му прилагане; при все 
това припомня спешната необходимост 
от продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

Or. bg

Изменение 230
Charles Tannock

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17

Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности и очаква неговото пълно 
прилагане; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности
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премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението, назначаването и 
наследяването на духовници, чрез 
връщането на всички църкви и други 
храмове, паметници, свети места и 
друго религиозно, включително 
движимо имущество, на
собствениците по право; чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

Or. en

Изменение 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Антония Първанова

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17

Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности, включително тези на 
алевите, а също и на гръцките, 
арменските, арамейските и други 
християнски общности; при все това 
припомня спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
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на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

Or. en

Изменение 232
Maria Eleni Koppa

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17

Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от
продължаване на жизненоважната
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от
ефективното прилагане на 
законовите разпоредби и 
значителна реформа в областта на 
свободата на мисълта, съвестта и 
религията, и по-специално чрез 
предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението 
на духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
отразяване на становищата на 
Комисията от Венеция в правната 
рамка; в този контекст изразява 
съжаление, че гръцката православна 
семинария в Халки (Хейбелиада) 
продължава да е затворена;

Or. en
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Изменение 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня, че 
то също така трябва да бъде 
приложено на практика и че са 
необходими по-нататъшни усилия за 
жизненоважната реформа в областта на 
свободата на мисълта, съвестта и 
религията, и по-специално чрез 
предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението 
на духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
отразяване на становищата на 
Комисията от Венеция в правната 
рамка;

Or. de

Изменение 234
Nikolaos Salavrakos

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 17. приветства приемането през август 
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2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, както 
и върху участието им в църковната 
йерархия, чрез връщане на всички 
черкви и други религиозни храмове, в 
това число и на движимото 
имущество в тях, на техните 
законни собственици, чрез признаване 
на храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
отразяване на становищата на 
Комисията от Венеция, които засягат 
признаването на правосубектността 
на религиозните общности и 
употребата на религиозното звание 
„Вселенски“ от Православната 
патриаршия, в правната рамка и в 
практиката;

Or. el

Изменение 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17

Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
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февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
арамейците, гърците и арменците, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

Or. en

Изменение 236
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17

Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
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върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка, и необходимостта от пълно 
признаване на правата на 
малцинствата;

Or. en

Изменение 237
Tunne Kelam

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17

Проектопредложение за резолюция Изменение

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната 
рамка;

17. приветства приемането през август 
2011 г. на ново законодателство за 
изменение на Закона за фондациите от 
февруари 2008 г. и за разширяване на 
обхвата на възстановяването на правата 
на собственост на немюсюлмански 
общности; при все това припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните общности 
да придобият правосубектност, чрез 
премахване на всички ограничения 
върху обучението на духовници, чрез 
признаване на храмовете на алевите, 
както и чрез спазване на съответните 
решения на Европейския съд по правата 
на човека и отразяване на становищата 
на Комисията от Венеция в правната
рамка; изразява съжаление по повод 
широко разпространеното и 
несанкционирано подклаждане на 
омраза към религиозните малцинства 
в медиите, включително по 
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телевизията, като по този начин 
непрекъснато се създава атмосфера 
на враждебност срещу религиозните 
малцинства в Турция;

Or. en

Изменение 238
Konrad Szymański

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

17a. отново изразява загриженост 
относно непълното и неефективно 
зачитане на правото на свобода на 
вероизповеданието за религиозните 
малцинства в Турция; по-специално 
обръща внимание на неуредени и 
сериозни проблеми, като 
изграждането на отрицателен образ 
на мисионерите, например в медиите, 
пречките пред обучението на 
духовници, липсата на признаване на 
правосубектността на 
малцинствените религиозни 
общности, конфискацията на 
имущество, дискриминационните 
практики във връзка с документите 
за самоличност; подчертава, че 
свободата на поклонение е само един 
аспект от свободата на религията, 
като последното включва в себе си 
свободата на промяна на религията и 
изразяването й чрез проповядване, 
практикуване и придържане към нея 
на индивидуално, колективно, частно, 
обществено и институционално 
ниво;

Or. en
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Изменение 239
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

17a. призовава турското 
правителство да разреши въпроса с 
лицата, отказващи да отбият военна 
служба поради своите убеждения, във 
връзка с делото Ülke с/у Турция и 
всяка друга приложима съдебна 
практика на Европейския съд по 
правата на човека;

Or. en

Изменение 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
от името на групата ECR

Проектопредложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

17a. отново изразява загриженост 
относно имуществената 
собственост и правата на 
собственост на малцинствата, 
например относно трудностите, 
които среща арамейската (сирийска) 
общност във връзка с имуществената 
собственост, и призовава 
правителството да гарантира, че 
манастирът Свети Габриел, основан 
през 397 г. сл. Хр., няма да бъде лишен 
от земите си и ще бъде запазен в 
неговата цялост; освен това изразява 
загриженост относно 
продължаващото незаконно 
присвояване на значителни парцели 
земя, които исторически или законно 
принадлежат на арамейските 
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(сирийски) манастири, църкви и 
собственици в Югоизточна Турция;

Or. en

Изменение 241
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 18

Проектопредложение за резолюция Изменение

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа 
на зачитането на религиозните 
общности и малцинства; 
настоятелно призовава турското 
правителство да обърне специално 
внимание на образователните 
материали в училищата, които 
следва да отразяват религиозния 
плурализъм на турското общество, да 
премахват предразсъдъците и да 
насърчават пълното приемане на 
всички религиозни общности, и 
подчертава необходимостта от 
безпристрастни учебни материали;

заличава се

Or. en

Изменение 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 18

Проектопредложение за резолюция Изменение

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно 

18. призовава правителството да 
гарантира, че образователните 
материали в училищата отразяват 
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общество, построено върху принципа 
на зачитането на религиозните 
общности и малцинства; 
настоятелно призовава турското 
правителство да обърне специално 
внимание на образователните 
материали в училищата, които следва 
да отразяват религиозния плурализъм на 
турското общество, да премахват 
предразсъдъците и да насърчават 
пълното приемане на всички 
религиозни общности, и подчертава 
необходимостта от безпристрастни 
учебни материали;

религиозния плурализъм на турското 
общество, премахват предразсъдъците и 
насърчават приемането на всички
малцинства и религиозни общности;

Or. en

Изменение 243
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 18

Проектопредложение за резолюция Изменение

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа на 
зачитането на религиозните общности и 
малцинства; настоятелно призовава 
турското правителство да обърне 
специално внимание на образователните 
материали в училищата, които следва да 
отразяват религиозния плурализъм на 
турското общество, да премахват 
предразсъдъците и да насърчават 
пълното приемане на всички религиозни 
общности, и подчертава необходимостта 
от безпристрастни учебни материали;

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа на 
зачитането на религиозните общности и 
малцинства и равенството между 
мъже и жени; настоятелно призовава 
турското правителство да обърне 
специално внимание на преработката 
на образователните материали в 
училищата, които следва да отразяват 
плурализма на турското общество, да 
премахват предразсъдъците и да 
насърчават пълното приемане на всички 
религиозни общности, и подчертава 
необходимостта от безпристрастни 
учебни материали; приветства 
създаването на комисия за равенство 
между половете към 
Министерството на образованието и 
неговите достижения по 
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премахването на сексисткия език, 
изображения и изрази от 
образователните материали;

Or. en

Изменение 244
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа на 
зачитането на религиозните общности и 
малцинства; настоятелно призовава 
турското правителство да обърне 
специално внимание на
образователните материали в 
училищата, които следва да 
отразяват религиозния плурализъм на 
турското общество, да премахват
предразсъдъците и да насърчават 
пълното приемане на всички религиозни 
общности, и подчертава 
необходимостта от безпристрастни 
учебни материали;

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа на 
зачитането на религиозните общности и 
малцинства; настоятелно призовава 
турското правителство да премахне
предразсъдъците и оклеветяването по 
отношение на религиозните 
малцинства в образователните 
материали в училищата, така че те да 
насърчават пълното приемане на всички 
религиозни общности и да отразяват 
религиозното многообразие на 
турското общество;

Or. de

Изменение 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Проектопредложение за резолюция
Параграф 18

Проектопредложение за резолюция Изменение

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
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на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа на 
зачитането на религиозните общности и 
малцинства; настоятелно призовава 
турското правителство да обърне 
специално внимание на образователните 
материали в училищата, които следва да 
отразяват религиозния плурализъм на 
турското общество, да премахват 
предразсъдъците и да насърчават 
пълното приемане на всички религиозни 
общности, и подчертава необходимостта 
от безпристрастни учебни материали;

на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа на 
зачитането на религиозните общности и 
малцинства; настоятелно призовава 
турското правителство да обърне 
специално внимание на образователните 
материали в училищата, които следва да 
отразяват етническия и религиозния 
плурализъм на турското общество, да 
премахват предразсъдъците и да
насърчават пълното приемане на всички 
религиозни и малцинствени общности, 
и подчертава необходимостта от 
безпристрастни учебни материали;

Or. en

Изменение 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 18

Проектопредложение за резолюция Изменение

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа на 
зачитането на религиозните общности и 
малцинства; настоятелно призовава 
турското правителство да обърне 
специално внимание на образователните
материали в училищата, които следва да 
отразяват религиозния плурализъм на 
турското общество, да премахват 
предразсъдъците и да насърчават 
пълното приемане на всички религиозни 
общности, и подчертава необходимостта 
от безпристрастни учебни материали;

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа на 
зачитането на религиозните общности и 
малцинства; настоятелно призовава 
турското правителство да обърне 
специално внимание на образователните 
материали в училищата, които следва да 
отразяват религиозния плурализъм на 
убежденията на турското общество, да 
премахват предразсъдъците и да 
насърчават пълното приемане на всички 
религиозни и други малцинствени 
общности, и подчертава необходимостта 
от безпристрастни учебни 
материали; отбелязва с облекчение 
освобождаването на студентите, 
неоснователно държани в затвора 18 
месеца след призива им за свободно 
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образование;

Or. en

Изменение 247
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 18

Проектопредложение за резолюция Изменение

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа на 
зачитането на религиозните общности и 
малцинства; настоятелно призовава 
турското правителство да обърне 
специално внимание на образователните 
материали в училищата, които следва да 
отразяват религиозния плурализъм на 
турското общество, да премахват 
предразсъдъците и да насърчават 
пълното приемане на всички религиозни 
общности, и подчертава необходимостта 
от безпристрастни учебни материали;

18. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно 
общество, построено върху принципа на 
зачитането на религиозните общности и 
малцинства; настоятелно призовава 
турското правителство да обърне 
специално внимание на образователните 
материали в училищата, които следва да 
отразяват религиозния плурализъм на 
турското общество, да премахват 
дискриминацията, предразсъдъците и 
да насърчават пълното приемане на 
всички религиозни общности, и
подчертава необходимостта от 
безпристрастни учебни материали; 
призовава за премахване на 
задължителното религиозно 
обучение;

Or. en

Изменение 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Проектопредложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

18a. насърчава Турция да зачита 
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изцяло правото на ползване на 
матерен език, което да залегне в 
новата конституция; препоръчва да 
се разреши преподаването на матерен 
език в училищата, като се преработи 
член 42 от конституцията; освен 
това препоръчва да се измени 
настоящото законодателство 
относно управлението на 
провинциите, фамилните имена и 
азбуката, което ще позволи на 
кюрдите и останалите малцинствени 
групи да използват свободно своя език;

Or. en

Изменение 249
Bastiaan Belder

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. призовава властите в Турция да 
предприемат стабилни и ефективни 
мерки за борба с проявите на 
антисемитизъм, като по този начин 
дадат пример на региона;

Or. nl

Изменение 250
Димитър Стоянов

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18а. призовава Турция да засили 
усилията си в борбата срещу 
религиозната нетолерантност, като 
предприеме мерки за предотвратяване 
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на нападенията над християнски 
духовници и видни представители на 
християнските общности;

Or. bg

Изменение 251
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 19

Проектопредложение за резолюция Изменение

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 
приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда; повтаря своето 
предложение да се продължи с 
въвеждането на система на запазени 
квоти, за да бъде гарантирано 
значимо присъствие на жените на 
всички равнища в предприятията, 
публичния сектор и политическия 
живот; призовава, по-специално, 
политическите партии да засилят 
активната ангажираност и участие 
на жените в политиката;

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 
приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда;

Or. en

Изменение 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Проектопредложение за резолюция
Параграф 19

Проектопредложение за резолюция Изменение

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 
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приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда; повтаря своето 
предложение да се продължи с 
въвеждането на система на запазени 
квоти, за да бъде гарантирано значимо 
присъствие на жените на всички 
равнища в предприятията, публичния 
сектор и политическия живот; 
призовава, по-специално, политическите 
партии да засилят активната 
ангажираност и участие на жените в 
политиката;

приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда; призовава деловата 
общност активно да насърчава и 
предприема конкретни инициативи, 
за да бъде гарантирано значимо 
присъствие на жените в предприятията; 
призовава, по-специално, политическите 
партии да засилят активната 
ангажираност и участие на жените в 
политиката;

Or. en

Изменение 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 
приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда; повтаря своето 
предложение да се продължи с 
въвеждането на система на запазени 
квоти, за да бъде гарантирано
значимо присъствие на жените на 
всички равнища в предприятията, 
публичния сектор и политическия 
живот; призовава, по-специално, 
политическите партии да засилят 
активната ангажираност и участие на 
жените в политиката;

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 
приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда; припомня 
различните предложения, които 
следва да гарантират значимо 
присъствие на жените на всички 
равнища в предприятията, публичния 
сектор и политическия живот; 
призовава, по-специално, политическите 
партии да засилят активната 
ангажираност и участие на жените в 
политиката;

Or. de



PE478.719v01-00 168/314 AM\888692BG.doc

BG

Изменение 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 19

Проектопредложение за резолюция Изменение

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 
приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда; повтаря своето 
предложение да се продължи с 
въвеждането на система на запазени 
квоти, за да бъде гарантирано значимо 
присъствие на жените на всички 
равнища в предприятията, публичния 
сектор и политическия живот; 
призовава, по-специално, политическите 
партии да засилят активната 
ангажираност и участие на жените в 
политиката;

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 
приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда; отново подчертава
необходимостта от подсилване на 
специалните мерки, за да бъде 
гарантирано значимо присъствие на 
жените на всички равнища в 
предприятията, публичния сектор и 
политическия живот; призовава, по-
специално, политическите партии да 
засилят активната ангажираност и 
участие на жените в политиката;

Or. en

Изменение 255
Birgit Schnieber-Jastram

Проектопредложение за резолюция
Параграф 19

Проектопредложение за резолюция Изменение

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 
приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда; повтаря своето 

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде
приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда; повтаря своето 
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предложение да се продължи с 
въвеждането на система на запазени 
квоти, за да бъде гарантирано значимо 
присъствие на жените на всички 
равнища в предприятията, публичния 
сектор и политическия живот; 
призовава, по-специално, 
политическите партии да засилят 
активната ангажираност и участие 
на жените в политиката;

предложение да се продължи с 
въвеждането на система на запазени 
квоти, за да бъде гарантирано значимо 
присъствие на жените на всички 
равнища в предприятията, публичния 
сектор и политиката;

Or. en

Изменение 256
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 19

Проектопредложение за резолюция Изменение

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 
приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността
сред жените и увеличи социалното 
приобщаване на жените и участието им 
в пазара на труда; повтаря своето 
предложение да се продължи с 
въвеждането на система на запазени 
квоти, за да бъде гарантирано значимо 
присъствие на жените на всички 
равнища в предприятията, публичния 
сектор и политическия живот; 
призовава, по-специално, политическите 
партии да засилят активната 
ангажираност и участие на жените в 
политиката;

19. насърчава правителството в 
усилията си за реформа да отдаде 
приоритет на равенството между 
половете, като по този начин се справи 
с бедността сред жените и увеличи 
социалното приобщаване на жените и 
участието им в пазара на труда; повтаря 
своето предложение да се продължи с 
въвеждането на система на запазени 
квоти, за да бъде гарантирано значимо 
присъствие на жените на всички 
равнища в предприятията, публичния 
сектор и политическия живот; 
призовава, по-специално, политическите 
партии да засилят активната 
ангажираност и участие на жените в 
политиката; приветства усилията на 
турското правителство за
увеличаване броя на момичетата в 
училище, което почти стопи 
разликата между половете в 
началното образование, и призовава 
турското правителство да 
предприеме всички необходими мерки, 
за да намали разликата между 
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половете и в областта на 
гимназиалното образование;

Or. en

Изменение 257
Birgit Schnieber-Jastram

Проектопредложение за резолюция
Параграф 19a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

19a. приветства нарастването на 
броя жени в турския парламент след 
изборите през юни 2011 г. и призовава 
политическите партии 
допълнително да подсилят активния 
ангажимент и участие на жените в 
политиката;

Or. en

Изменение 258
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 20

Проектопредложение за резолюция Изменение

20. приветства подписването и 
ратифицирането от страна на Турция на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и домашното 
насилие на 24 ноември 2011 г.; 
настоятелно призовава правителството 
да продължи да засилва превантивните 
си усилия на всички равнища в борбата 
срещу убийствата на честта, домашното 
насилие и явлението принудителни 
бракове, по-специално чрез 
прилагането и укрепването на 

20. приветства подписването и 
ратифицирането от страна на Турция на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и домашното 
насилие на 24 ноември 2011 г.; 
настоятелно призовава правителството 
да продължи да засилва превантивните 
си усилия на всички равнища в борбата 
срещу убийствата на честта, домашното 
насилие и явлението принудителни 
бракове и омъжването на малолетни 
момичета, по-специално чрез 
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действието на Закон № 4320 за защита 
на семейството, и чрез внимателното 
наблюдение на прилагането на закона 
от страна на полицията и съдебната 
власт, чрез ефективното наблюдение на 
пълното спазване от страна на общините 
на задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за жени и 
непълнолетни, които са в опасност, и 
чрез въвеждането на система за 
последваща помощ за жени и 
непълнолетни, които напускат местата 
за подслон, за да им осигури подходяща 
психологическа подкрепа, съдебна 
помощ и здравни грижи и да подпомага 
тяхната реинтеграция в обществото; 
приветства усилията на министерството 
за семейната и социалната политика за 
увеличаване на броя и качеството на 
местата за подслон и решението му да 
позволи на частни структури също да 
отварят приюти като допълнителен 
ресурс за жените и непълнолетните 
лица, които са в опасност;

изменението на Закон № 4320 за 
защита на семейството, за да се 
гарантира широк спектър на 
приложение, независимо от брачното 
положение и характера на 
отношението между жертвата и 
насилника, включително ефективни 
правни средства и механизми за 
защита, чрез внимателното 
наблюдение на прилагането на закона 
от страна на полицията и съдебната 
власт, чрез ефективното наблюдение на 
пълното спазване от страна на общините 
на задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за жени и 
непълнолетни, които са в опасност,
като се гарантира сигурността на 
подслон, и назначаването на добре 
обучен и заплатен персонал за 
социално обслужване чрез курсове за 
професионално обучение, като така 
се гарантира, че жените в 
подслоните ще разполагат с 
адекватен капацитет, за да изградят 
нов живот за себе си и своите деца, и
чрез въвеждането на система за 
последваща помощ за жени и 
непълнолетни, които напускат местата 
за подслон, за да им осигури подходяща 
психологическа подкрепа, съдебна 
помощ и здравни грижи и да подпомага 
тяхната реинтеграция в обществото; 
приветства усилията на министерството 
за семейната и социалната политика за 
увеличаване на броя и качеството на 
местата за подслон и решението му да 
позволи на частни структури също да 
отварят приюти като допълнителен 
ресурс за жените и непълнолетните 
лица, които са в опасност; приветства 
оповестеното неотдавна съобщение 
№ 18 на Висшия съвет на съдиите и 
прокурорите, което гласи, че 
прилагането на мерки за защита в 
случаи на домашно насилие няма да 
търпи отлагане до приключването на 
съдебния процес и че във всички 
прокуратури в национален мащаб ще 
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бъде създаден специализиран отдел за 
работа по случаи на домашно 
насилие;

Or. en

Изменение 259
Norica Nicolai

Проектопредложение за резолюция
Параграф 20

Проектопредложение за резолюция Изменение

20. приветства подписването и 
ратифицирането от страна на Турция на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и домашното 
насилие на 24 ноември 2011 г.; 
настоятелно призовава
правителството да продължи да 
засилва превантивните си усилия на 
всички равнища в борбата срещу 
убийствата на честта, домашното 
насилие и явлението принудителни 
бракове, по-специално чрез прилагането 
и укрепването на действието на Закон № 
4320 за защита на семейството, и чрез 
внимателното наблюдение на 
прилагането на закона от страна на 
полицията и съдебната власт, чрез 
ефективното наблюдение на пълното 
спазване от страна на общините на 
задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за жени и 
непълнолетни, които са в опасност, и 
чрез въвеждането на система за 
последваща помощ за жени и 
непълнолетни, които напускат местата 
за подслон, за да им осигури подходяща 
психологическа подкрепа, съдебна 
помощ и здравни грижи и да подпомага 
тяхната реинтеграция в обществото; 
приветства усилията на министерството 
за семейната и социалната политика за 

20. приветства подписването и 
ратифицирането от страна на Турция на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и домашното 
насилие на 24 ноември 2011 г.; 
насърчава усилията на правителството 
на всички равнища в борбата срещу 
убийствата на честта, домашното 
насилие и явлението принудителни 
бракове, по-специално чрез прилагането 
и укрепването на действието на Закон № 
4320 за защита на семейството, и чрез 
внимателното наблюдение на 
прилагането на закона от страна на 
полицията и съдебната власт, чрез 
ефективното наблюдение на пълното 
спазване от страна на общините на 
задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за жени и 
непълнолетни, които са в опасност, и 
чрез въвеждането на система за 
последваща помощ за жени и 
непълнолетни, които напускат местата 
за подслон, за да им осигури подходяща 
психологическа подкрепа, съдебна 
помощ и здравни грижи и да подпомага 
тяхната реинтеграция в обществото; 
приветства усилията на министерството 
за семейната и социалната политика за 
увеличаване на броя и качеството на 
местата за подслон и решението му да 
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увеличаване на броя и качеството на 
местата за подслон и решението му да 
позволи на частни структури също да 
отварят приюти като допълнителен 
ресурс за жените и непълнолетните 
лица, които са в опасност;

позволи на частни структури също да 
отварят приюти като допълнителен 
ресурс за жените и непълнолетните 
лица, които са в опасност; насърчава 
правителството и парламента да 
приключат законодателната 
процедура по законопроекта за 
защита на жените и членовете на 
семейството;

Or. en

Изменение 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. приветства подписването и 
ратифицирането от страна на Турция на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и домашното 
насилие на 24 ноември 2011 г.; 
настоятелно призовава правителството 
да продължи да засилва превантивните 
си усилия на всички равнища в борбата 
срещу убийствата на честта, 
домашното насилие и явлението 
принудителни бракове, по-специално 
чрез прилагането и укрепването на 
действието на Закон № 4320 за защита 
на семейството, и чрез внимателното 
наблюдение на прилагането на закона от 
страна на полицията и съдебната власт, 
чрез ефективното наблюдение на 
пълното спазване от страна на общините 
на задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за жени и 
непълнолетни, които са в опасност, и 
чрез въвеждането на система за 
последваща помощ за жени и 
непълнолетни, които напускат местата 
за подслон, за да им осигури подходяща 

20. приветства подписването и 
ратифицирането от страна на Турция на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и домашното 
насилие на 24 ноември 2011 г.; 
настоятелно призовава правителството 
да продължи да засилва превантивните 
си усилия на всички равнища в борбата 
срещу т. нар. убийства на честта, 
домашното насилие и явлението 
принудителни бракове, по-специално 
чрез прилагането и укрепването на 
действието на Закон № 4320 за защита 
на семейството, и чрез внимателното 
наблюдение на прилагането на закона от 
страна на полицията и съдебната власт, 
чрез ефективното наблюдение на 
пълното спазване от страна на общините 
на задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за жени и 
непълнолетни, които са в опасност, и 
чрез въвеждането на система за 
последваща помощ за жени и 
непълнолетни, които напускат местата 
за подслон, за да им осигури подходяща 
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психологическа подкрепа, съдебна 
помощ и здравни грижи и да подпомага 
тяхната реинтеграция в обществото; 
приветства усилията на министерството 
за семейната и социалната политика за 
увеличаване на броя и качеството на 
местата за подслон и решението му да 
позволи на частни структури също да 
отварят приюти като допълнителен 
ресурс за жените и непълнолетните 
лица, които са в опасност;

психологическа подкрепа, съдебна 
помощ и здравни грижи и да подпомага 
тяхната реинтеграция в обществото; 
приветства усилията на министерството 
за семейната и социалната политика за 
увеличаване на броя и качеството на 
местата за подслон и решението му да 
позволи на частни структури също да 
отварят приюти като допълнителен 
ресурс за жените и непълнолетните 
лица, които са в опасност;

Or. nl

Изменение 261
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 20

Проектопредложение за резолюция Изменение

20. приветства подписването и 
ратифицирането от страна на Турция на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и домашното 
насилие на 24 ноември 2011 г.; 
настоятелно призовава правителството 
да продължи да засилва превантивните 
си усилия на всички равнища в борбата 
срещу убийствата на честта, домашното 
насилие и явлението принудителни 
бракове, по-специално чрез прилагането 
и укрепването на действието на Закон № 
4320 за защита на семейството, и чрез 
внимателното наблюдение на 
прилагането на закона от страна на 
полицията и съдебната власт, чрез 
ефективното наблюдение на пълното 
спазване от страна на общините на 
задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за жени и 
непълнолетни, които са в опасност, и 
чрез въвеждането на система за 
последваща помощ за жени и 

20. приветства подписването и 
ратифицирането от страна на Турция на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и домашното 
насилие на 24 ноември 2011 г.; 
настоятелно призовава правителството 
да продължи да засилва превантивните 
си усилия на всички равнища в борбата 
срещу убийствата на честта, домашното 
насилие и явлението принудителни 
бракове, по-специално чрез 
постигането на широк консенсус с 
групите за защита на правата на 
жените въз основа на законопроекта 
за защита на жените и членовете на 
семейството от насилие, чрез
прилагането и укрепването на 
действието на Закон № 4320 за защита 
на семейството, и чрез внимателното 
наблюдение на прилагането на закона от 
страна на полицията и съдебната власт, 
чрез ефективното наблюдение на 
пълното спазване от страна на общините 
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непълнолетни, които напускат местата 
за подслон, за да им осигури подходяща 
психологическа подкрепа, съдебна 
помощ и здравни грижи и да подпомага 
тяхната реинтеграция в обществото; 
приветства усилията на министерството 
за семейната и социалната политика за 
увеличаване на броя и качеството на 
местата за подслон и решението му да 
позволи на частни структури също да 
отварят приюти като допълнителен 
ресурс за жените и непълнолетните 
лица, които са в опасност;

на задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за жени и 
непълнолетни, които са в опасност, и 
чрез въвеждането на система за 
последваща помощ за жени и 
непълнолетни, които напускат местата 
за подслон, за да им осигури подходяща 
психологическа подкрепа, съдебна 
помощ и здравни грижи и да подпомага 
тяхната реинтеграция в обществото; 
приветства усилията на министерството 
за семейната и социалната политика за 
увеличаване на броя и качеството на 
местата за подслон и решението му да 
позволи на частни структури също да 
отварят приюти като допълнителен 
ресурс за жените и непълнолетните 
лица, които са в опасност;

Or. en

Изменение 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 20

Проектопредложение за резолюция Изменение

20. приветства подписването и 
ратифицирането от страна на Турция на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и домашното 
насилие на 24 ноември 2011 г.; 
настоятелно призовава правителството 
да продължи да засилва превантивните 
си усилия на всички равнища в борбата 
срещу убийствата на честта, домашното 
насилие и явлението принудителни 
бракове, по-специално чрез 
прилагането и укрепването на 
действието на Закон № 4320 за защита 
на семейството, и чрез внимателното 
наблюдение на прилагането на закона 

20. приветства подписването и 
ратифицирането от страна на Турция на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и домашното 
насилие на 24 ноември 2011 г.; 
настоятелно призовава правителството 
да продължи да засилва превантивните 
си усилия на всички равнища в борбата 
срещу убийствата на честта, 
повсеместния проблем с домашното 
насилие и явлението принудителни 
бракове, по-специално чрез 
цялостната преработка на Закон № 
4320 за защита на семейството, за да се 
гарантира, че законът защитава 
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от страна на полицията и съдебната 
власт, чрез ефективното наблюдение на 
пълното спазване от страна на общините 
на задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за жени и 
непълнолетни, които са в опасност, и 
чрез въвеждането на система за 
последваща помощ за жени и 
непълнолетни, които напускат местата 
за подслон, за да им осигури подходяща 
психологическа подкрепа, съдебна 
помощ и здравни грижи и да подпомага 
тяхната реинтеграция в обществото; 
приветства усилията на министерството 
за семейната и социалната политика за 
увеличаване на броя и качеството на 
местата за подслон и решението му да 
позволи на частни структури също да 
отварят приюти като допълнителен 
ресурс за жените и непълнолетните 
лица, които са в опасност;

всички омъжени и неомъжени жени,
и чрез внимателното прилагане, 
укрепване и наблюдение на бъдещото
прилагане на закона от страна на 
полицията и съдебната власт, чрез 
ефективното наблюдение на пълното 
спазване от страна на общините на 
задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за всички 
жени и непълнолетни, които са в 
опасност, и чрез въвеждането на 
система за последваща помощ за всички 
жени и непълнолетни, които напускат 
местата за подслон, за да им осигури 
подходяща психологическа подкрепа, 
съдебна помощ и здравни грижи и да 
подпомага тяхната реинтеграция в 
обществото; приветства усилията на 
министерството за семейната и 
социалната политика за увеличаване на 
броя и качеството на местата за подслон 
и решението му да позволи на частни 
структури също да отварят приюти като 
допълнителен ресурс за жените и 
непълнолетните лица, които са в 
опасност;

Or. en

Изменение 263
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

20a. призовава турското 
правителство към политика на 
нулева толерантност по отношение 
на насилието срещу жените;

Or. en
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Изменение 264
Tunne Kelam

Проектопредложение за резолюция
Параграф 20a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

20a. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата; призовава 
Турция да разработи всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 
децата и детския труд; приветства 
ратифицирането на Конвенцията на 
Съвета на Европа за защита на 
децата срещу сексуална експлоатация
и сексуално посегателство; 
настоятелно призовава Турция към 
по-големи усилия за борба с 
домашното насилие върху деца;

Or. en

Изменение 265
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 20б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

20б. подчертава значението на 
ефективната координация за 
гарантирането на 
равнопоставеността между 
половете; във връзка с това 
приветства усилията на турското 
правителство да засили 
сътрудничеството между 
държавните институции за 
постигането на равнопоставеност 
между половете;

Or. en
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Изменение 266
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 20в (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

20в. приветства продължаващото 
обучение на полицейски служители, 
здравни служители, съдии и 
прокурори относно 
предотвратяването на домашното 
насилие; с цел допълване на тези 
усилия отбелязва необходимостта от 
механизъм, който да идентифицира и 
разследва всички, които не са 
защитили или оказали помощ на 
жертвите;

Or. en

Изменение 267
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 21

Проектопредложение за резолюция Изменение

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството 
на Турция за привеждането на 
турското законодателство в 
съответствие с достиженията на 
правото на ЕС и за приемането на 
законодателство за създаване на 
съвет за антидискриминация и 

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно;
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равенство; отбелязва 
необходимостта от по-нататъшни 
действия срещу хомофобията и 
всякакъв вид дискриминация, тормоз 
или насилие, основани на сексуалната 
ориентация; повтаря призива си към 
турското правителство да нареди на 
турските въоръжени сили да сложат 
край на класификацията на 
хомосексуалността като 
„психосексуално' заболяване“;

Or. en

Изменение 268
Rolandas Paksas

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството на 
Турция за привеждането на турското 
законодателство в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за 
създаване на съвет за 
антидискриминация и равенство; 
отбелязва необходимостта от по-
нататъшни действия срещу 
хомофобията и всякакъв вид 
дискриминация, тормоз или насилие, 
основани на сексуалната ориентация; 
повтаря призива си към турското 
правителство да нареди на турските 
въоръжени сили да сложат край на 
класификацията на 
хомосексуалността като 

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството на 
Турция за привеждането на турското 
законодателство в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за 
създаване на съвет за 
антидискриминация и равенство;
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„психосексуално' заболяване“;

Or. lt

Изменение 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
от името на групата S&D
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
от името на групата ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
от името на групата Verts/ALE

Проектопредложение за резолюция
Параграф 21

Проектопредложение за резолюция Изменение

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството на 
Турция за привеждането на турското 
законодателство в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за 
създаване на съвет за 
антидискриминация и равенство; 
отбелязва необходимостта от по-
нататъшни действия срещу 
хомофобията и всякакъв вид 
дискриминация, тормоз или насилие, 
основани на сексуалната ориентация; 
повтаря призива си към турското 
правителство да нареди на турските 
въоръжени сили да сложат край на 
класификацията на хомосексуалността 
като „психосексуално' заболяване“;

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството на 
Турция за привеждането на турското 
законодателство в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за 
създаване на съвет за 
антидискриминация и равенство, 
включително защитата от 
дискриминация на основата на 
сексуалната ориентация и половата 
идентичност; отбелязва 
необходимостта от ефективни правни 
и политически действия срещу 
хомофобията, трансфобията и 
всякакъв вид дискриминация, тормоз –
включително от полицейски власти и 
политически личности – или насилие, 
основани на сексуалната ориентация и 
половата идентичност; изразява 
съжаление относно постоянното 
преследване на лесбийките, 
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хомосексуалните, бисексуалните и 
транссексуалните лица, включително 
транссексуалните лица, 
предоставящи сексуални услуги, въз 
основа на Закона за нарушенията и 
разпоредбите за „аморално 
поведение“; повтаря призива си към 
турското правителство да нареди на 
турските въоръжени сили да сложат 
край на класификацията на 
хомосексуалността като 
„психосексуално' заболяване“;

Or. en

Изменение 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 21

Проектопредложение за резолюция Изменение

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството на 
Турция за привеждането на турското 
законодателство в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за 
създаване на съвет за 
антидискриминация и равенство; 
отбелязва необходимостта от по-
нататъшни действия срещу
хомофобията и всякакъв вид 
дискриминация, тормоз или насилие, 
основани на сексуалната ориентация; 
повтаря призива си към турското 
правителство да нареди на турските 
въоръжени сили да сложат край на 
класификацията на хомосексуалността 

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството на 
Турция за привеждането на турското 
законодателство в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за 
създаване на съвет за 
антидискриминация и равенство; 
включително защита от 
дискриминация въз основа на 
сексуална ориентация и полова 
идентичност; отбелязва 
необходимостта от ефективни правни 
и политически действия хомофобията, 
трансфобията и всякакъв друг вид 
дискриминация, тормоз – включително 
от полицейски служители и 
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като „психосексуално' заболяване“; политически личности – насилие, 
основани на сексуалната ориентация и 
полова идентичност; изразява 
съжаление по повод преследването на 
лесбийки, хомосексуални, бисексуални 
и транссексуални хора, включително 
транссексуални лица, предоставящи 
сексуални услуги въз основа на Закона 
за дребните престъпления и 
разпоредбите за „аморално 
поведение“; повтаря призива си към 
турското правителство да нареди на 
турските въоръжени сили да сложат 
край на класификацията на 
хомосексуалността като 
„психосексуално' заболяване“;

Or. en

Изменение 271
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 21

Проектопредложение за резолюция Изменение

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството на 
Турция за привеждането на турското 
законодателство в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за 
създаване на съвет за 
антидискриминация и равенство; 
отбелязва необходимостта от по-
нататъшни действия срещу 
хомофобията и всякакъв вид 
дискриминация, тормоз или насилие, 
основани на сексуалната ориентация; 

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството на 
Турция за привеждането на турското 
законодателство в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за 
създаване на съвет за 
антидискриминация и равенство; 
отбелязва необходимостта от по-
нататъшни действия срещу 
хомофобията и всякакъв вид 
дискриминация, тормоз или насилие, 
основани на сексуалната ориентация, 
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повтаря призива си към турското 
правителство да нареди на турските 
въоръжени сили да сложат край на 
класификацията на хомосексуалността 
като „психосексуално' заболяване“;

включително насилие срещу 
транссексуални лица; повтаря призива 
си към турското правителство да нареди 
на турските въоръжени сили да сложат 
край на класификацията на 
хомосексуалността като 
„психосексуално' заболяване“;
призовава турското правителство да 
възобнови своята работа по правата 
на ромите;

Or. en

Изменение 272
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството на 
Турция за привеждането на турското 
законодателство в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за 
създаване на съвет за 
антидискриминация и равенство; 
отбелязва необходимостта от по-
нататъшни действия срещу 
хомофобията и всякакъв вид 
дискриминация, тормоз или насилие, 
основани на сексуалната ориентация; 
повтаря призива си към турското 
правителство да нареди на турските 
въоръжени сили да сложат край на 
класификацията на хомосексуалността 
като „психосексуално' заболяване“;

21. настоятелно призовава 
правителството да гарантира, че 
равенството, независимо от пола, расата 
или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация, 
се гарантира от закона и се прилага 
ефективно; призовава правителството на
Турция за привеждането на турското 
законодателство в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за 
създаване на съвет за 
антидискриминация и равенство; 
отбелязва необходимостта от по-
нататъшни действия срещу 
хомофобията и всякакъв вид 
дискриминация, тормоз или насилие, 
основани на сексуалната ориентация; 
повтаря призива си към турското 
правителство да нареди на турските 
въоръжени сили да сложат край на 
класификацията на хомосексуалността 
като „психосексуално' заболяване“;
отбелязва, че Турция е член на 
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организацията „Ислямска 
конференция“, която ограничава 
правата на човека до онези, които са 
включени в шериата, което е в 
противоречие с основните принципи 
на ЕС;

Or. nl

Изменение 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

21a. изразява сериозна загриженост за 
лесбийките, хомосексуалните, 
бисексуални и транссексуални лица, 
включително жертвите на 
малтретиране, изтезания и 
произволни арести след изявлението 
на Министъра на вътрешните 
работи, в което хомосексуалността 
се определя като нещо „аморално“, 
„непристойно“ и „нечовешко“, 
изразява загриженост за 
непропорционално снизходителните 
присъди и смекчаващите 
обстоятелства, които се вземат 
предвид по отношение на лицата, 
упражнили насилие срещу лесбийки, 
хомосексуални, бисексуални и 
транссексуални лица; във връзка с 
това отбелязва необходимостта от 
по-нататъшни действия срещу 
хомофобията и дискриминацията на 
основата на сексуална ориентация, 
както се предвижда в препоръката на 
Комитета на министрите на Съвета 
на Европа към държавите членки 
относно мерките за борба с 
дискриминацията на основата на 
сексуалната ориентация и половата 
идентичност; изисква привеждането 
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на проектозакона за борба с 
дискриминацията и комитета по 
равенството в съответствие със 
стандартите на ЕС, включително на 
основата на пол и сексуална 
ориентация; призовава националните 
и местните власти да сложат край 
на продължаващите убийства на 
транссексуални лица, включително 
транссексуални, предоставящи 
сексуални услуги;

Or. en

Изменение 274
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22

Проектопредложение за резолюция Изменение

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа 
осигурява много полезна рамка за 
насърчаване на демократичното 
отваряне; припомня, че едно 
политическо решение може да се 
основава единствено на открит и
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на 

22. насърчава усилията на 
правителството за постигане 
на политическо решение на 
кюрдския въпрос; настоятелно 
призовава всички политически сили да 
работят съвместно за постигането на 
целта за засилен политически диалог и 
процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход и настоява ПКК, 
както и нейните регионални и 
национални организации, да 
прекратят всякаква терористична 
дейност и реално да се ангажират в
един мирен, демократичен 
политически процес;
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големия брой дела, започнати срещу 
писатели и журналисти, които 
пишат по кюрдския въпрос, както и
арестуването на няколко кюрдски 
политици, местни избрани кметове, 
членове на общински съвети и
защитници на правата на човека във 
връзка със съдебния процес „KCK“;

Or. en

Изменение 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22

Проектопредложение за резолюция Изменение

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на няколко 
кюрдски политици, местни избрани 

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; в този контекст 
счита, че правото на образование на 
родния език и правото на употреба на 
кюрдския език в местната 
административна кореспонденция е 
от съществено значение; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
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кметове, членове на общински съвети и 
защитници на правата на човека във 
връзка със съдебния процес „KCK“;

загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на няколко 
кюрдски политици, местни избрани 
кметове, членове на общински съвети и 
защитници на правата на човека във 
връзка със съдебния процес „KCK“;

Or. en

Изменение 276
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22

Проектопредложение за резолюция Изменение

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на няколко 
кюрдски политици, местни избрани 

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход с цел 
гарантирането на правата, свързани 
със свободата на изразяване на 
мнение, сдружаване и събиране; 
призовава правителството на Турция да 
засили усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
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кметове, членове на общински съвети и 
защитници на правата на човека във 
връзка със съдебния процес „KCK“;

журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на няколко 
кюрдски политици, местни избрани 
кметове, членове на общински съвети и 
защитници на правата на човека във 
връзка със съдебния процес „KCK“;

Or. en

Изменение 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22

Проектопредложение за резолюция Изменение

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
няколко кюрдски политици, местни
избрани кметове, членове на общински 

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява сериозна 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос и на дългото задържане в 
затвора по време на продължаващия 
съдебен процес на хиляди активни 
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съвети и защитници на правата на 
човека във връзка със съдебния процес 
„KCK“;

членове на Партията на мира и 
демокрацията (ПМД), сред които 
нарастващ брой демократично 
избрани кюрдски политици, кметове и
членове на областни и общински 
съвети, адвокати и защитници на 
правата на човека във връзка със 
съдебния процес „KCK“;

Or. en

Изменение 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22

Проектопредложение за резолюция Изменение

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на
големия брой дела, започнати срещу 
писатели и журналисти, които пишат по 
кюрдския въпрос, както и арестуването 
на няколко кюрдски политици, местни 

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и осъжда големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос и полицейския тормоз и
арестуването на много кюрдски 
политици, местни избрани кметове, 
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избрани кметове, членове на общински 
съвети и защитници на правата на 
човека във връзка със съдебния процес 
„KCK“;

членове на общински съвети, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес „КСК“ и други полицейски 
операции;

Or. en

Изменение 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22

Проектопредложение за резолюция Изменение

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на няколко 
кюрдски политици, местни избрани 
кметове, членове на общински съвети и 
защитници на правата на човека във 

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на няколко 
кюрдски политици, местни избрани 
кметове, членове на общински съвети и 
защитници на правата на човека във 
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връзка със съдебния процес „KCK“; връзка със съдебния процес „KCK“;
подчертава важността на 
провеждането на дебат по кюрдския 
въпрос в рамките на демократичните 
институции, по-специално на 
турското велико народно събрание;

Or. en

Изменение 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22

Проектопредложение за резолюция Изменение

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на няколко 
кюрдски политици, местни избрани 
кметове, членове на общински съвети и 
защитници на правата на човека във 

22. призовава Турция да демонстрира 
гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да работят в съюз за постигането 
на целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход; призовава 
правителството на Турция да засили 
усилията си за по-нататъшно 
насърчаване на социално-
икономическото развитие в 
югоизточните райони; счита, че 
конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се 
основава единствено на открит и 
истински демократичен дебат по 
кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на няколко 
кюрдски политици, местни избрани 
кметове, членове на общински съвети и 
защитници на правата на човека във 
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връзка със съдебния процес „KCK“; връзка със съдебния процес „KCK“;
призовава турското правителство да 
гарантира сигурността на региона от 
незаконни въоръжени организации и 
да създаде мирна основа за 
провеждането на свободен и 
плуралистичен дебат за 
политическите личности от кюрдски 
произход;

Or. en

Изменение 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

22a. приветства и очаква бързото 
прилагане на приетата наскоро 
декларация на турското 
правителство да отвори отново 
училище за гръцкото малцинство на 
остров Gökçeada (Imbros), което 
представлява положителна стъпка в 
посока съхраняването на 
двукултурния характер на турските 
острови Gökçeada (Imbros) и Bozcaada 
(Tenedos), в съответствие с 
Резолюция 1625 на Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа; при 
все това отбелязва, че са необходими 
по-нататъшни мерки за уреждане на 
проблемите, които срещат 
представителите на гръцкото 
малцинство, по-специално по 
отношение на техните имуществени 
права;

Or. en
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Изменение 282
Norica Nicolai

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

22a. отбелязва всеобхватната 
стратегия, която следва турското 
правителство, за по-нататъшно 
укрепване на демократичните права и 
свободи на своите граждани, като 
отделя дължимото внимание на 
техните нужди за културно, 
социално и икономическо развитие; 
отчита, че конституционната 
реформа предоставя много полезна 
рамка за насърчаване на 
демократичното отваряне; призовава 
всички политически сили да работят 
в съюз към целта за засилен 
политически диалог;

Or. en

Изменение 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

22a. приветства конструктивните 
мерки, предприети от страните, 
въвлечени в кюрдския конфликт през 
първата половина от 2011 г., а именно 
неколкократните примирия от 
страна на ПКК и турското 
правителство и стартирането на 
диалог с г-н Абдула Йоджалан; 
изразява съжаление по повод 
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прекратяването на преговорите и 
заради новата фаза от ескалиращо 
насилие; призовава турското 
правителство да поднови преговорите 
възможно най-скоро и да подобри 
условията на задържане на г-н 
Йоджалан, а именно действащите 
разпоредби относно изолацията, 
която е в сила от 17 юли 2011 г.;

Or. en

Изменение 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 22б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

22б. насърчава Турция да осигури 
възможност за всеобхватно и 
независимо разследване на 
настоящите и минали дейности на 
турските въоръжени сили, 
включително предполагаемата 
употреба на химически оръжия; 
насърчава Турция да предостави на 
Организацията за забрана на 
химическите оръжия (ОЗХО) достъп 
до всички необходими съоръжения и 
до цялата съответна документация;

Or. en

Изменение 285
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 23
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Проектопредложение за резолюция Изменение

23. подчертава необходимостта от
привеждане на правната рамка в 
областта на трудовите и синдикалните 
права в съответствие със стандартите на 
ЕС и конвенциите на МОТ, тъй като 
премахването на всички пречки пред 
пълното упражняване на тези права 
ще гарантира, че настоящият мощен 
икономически напредък се съпровожда 
от по-широко разпространение в 
турското общество на богатството, 
генерирано от икономическия 
растеж, като по този начин създава 
още по-голям потенциал за растеж;

23. приветства усилията на 
турските власти за привеждане на 
правната рамка в областта на трудовите 
и синдикалните права в съответствие 
със стандартите на ЕС и конвенциите на 
МОТ;

Or. en

Изменение 286
Norica Nicolai

Проектопредложение за резолюция
Параграф 23

Проектопредложение за резолюция Изменение

23. подчертава необходимостта от
привеждане на правната рамка в 
областта на трудовите и синдикалните 
права в съответствие със стандартите на 
ЕС и конвенциите на МОТ, тъй като 
премахването на всички пречки пред 
пълното упражняване на тези права ще 
гарантира, че настоящият мощен 
икономически напредък се съпровожда 
от по-широко разпространение в 
турското общество на богатството, 
генерирано от икономическия растеж, 
като по този начин създава още по-
голям потенциал за растеж;

23. приветства усилията на 
турските власти за привеждане на 
правната рамка в областта на трудовите 
и синдикалните права в съответствие 
със стандартите на ЕС и конвенциите на 
МОТ, и отбелязва със задоволство 
политическата воля на турското 
правителство в това отношение, тъй 
като премахването на всички пречки 
пред пълното упражняване на тези 
права ще гарантира, че настоящият 
мощен икономически напредък се 
съпровожда от по-широко 
разпространение в турското общество 
на богатството, генерирано от 
икономическия растеж, като по този 
начин създава още по-голям потенциал 
за растеж;
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Or. en

Изменение 287
Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 23

Проектопредложение за резолюция Изменение

23. подчертава необходимостта от 
привеждане на правната рамка в 
областта на трудовите и синдикалните 
права в съответствие със стандартите на 
ЕС и конвенциите на МОТ, тъй като 
премахването на всички пречки пред 
пълното упражняване на тези права ще 
гарантира, че настоящият мощен 
икономически напредък се съпровожда 
от по-широко разпространение в 
турското общество на богатството, 
генерирано от икономическия растеж, 
като по този начин създава още по-
голям потенциал за растеж;

23. подчертава неотложната 
необходимост от привеждане на 
правната рамка в областта на трудовите 
и синдикалните права в съответствие 
със стандартите на ЕС, 
инструментите на Съвета на Европа
и конвенциите на МОТ и пълното им 
прилагане на практика, тъй като 
премахването на всички пречки пред 
пълното упражняване на тези права ще 
гарантира, че настоящият мощен 
икономически напредък се съпровожда 
от по-широко разпространение в 
турското общество на богатството, 
генерирано от икономическия растеж, 
като по този начин създава още по-
голям потенциал за растеж;

Or. en

Изменение 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. подчертава необходимостта от 
привеждане на правната рамка в 
областта на трудовите и синдикалните 
права в съответствие със стандартите на 
ЕС и конвенциите на МОТ, тъй като 
премахването на всички пречки пред 

23. подчертава необходимостта от 
привеждане на правната рамка в 
областта на трудовите и синдикалните 
права в съответствие със стандартите на 
ЕС и конвенциите на МОТ, тъй като 
премахването на всички пречки пред 
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пълното упражняване на тези права ще 
гарантира, че настоящият мощен 
икономически напредък се съпровожда 
от по-широко разпространение в 
турското общество на богатството, 
генерирано от икономическия растеж, 
като по този начин създава още по-
голям потенциал за растеж;

пълното упражняване на тези права ще 
гарантира, че настоящият мощен 
икономически напредък се съпровожда 
от по-широко разпространение в 
турското общество на богатството, 
генерирано от икономическия растеж, 
като по този начин създава още по-
голям потенциал за растеж; изразява 
надеждата, че това хармонизиране 
ще доведе до намаляване на дъмпинга, 
противоречащ на принципа за лоялна 
конкуренция, който ЕС се стреми да 
олицетворява; 

Or. it

Изменение 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 23

Проектопредложение за резолюция Изменение

23. подчертава необходимостта от 
привеждане на правната рамка в 
областта на трудовите и синдикалните 
права в съответствие със стандартите на 
ЕС и конвенциите на МОТ, тъй като
премахването на всички пречки пред 
пълното упражняване на тези права ще 
гарантира, че настоящият мощен 
икономически напредък се съпровожда 
от по-широко разпространение в 
турското общество на богатството, 
генерирано от икономическия растеж, 
като по този начин създава още по-
голям потенциал за растеж;

23. подчертава необходимостта от 
привеждане на правната рамка в 
областта на трудовите и синдикалните 
права в съответствие със стандартите на 
ЕС и конвенциите на МОТ, тъй като 
премахването на всички пречки пред 
пълното упражняване на тези права ще 
гарантира, че настоящият мощен 
икономически напредък се съпровожда 
от по-широко разпространение в 
турското общество на богатството, 
генерирано от икономическия растеж, 
като по този начин създава още по-
голям потенциал за растеж; поради 
това насърчава всички страни от 
Икономическия и социален съвет да 
засилят своя ангажимент и 
сътрудничество с цел достигане на 
показателите за отварянето на глава 
19 относно социалната политика и 
заетостта;
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Or. en

Изменение 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
от името на групата ECR

Проектопредложение за резолюция
Параграф 23a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

23a. призовава турското 
правителство да обърне специално 
внимание на социално-
икономическото положение на всички 
християнски малцинства, 
включително местните арамейци 
(сирийци) от Югоизточна Турция, 
както и на арменските и гръцките 
общности, за да гарантира, че 
проектите за регионално развитие са 
насочени и към такива групи и че те 
получават адекватна и 
пропорционална финансова помощ от 
ЕС и не са предмет на дискриминация 
на етно-религиозна и лингвистична 
основа;

Or. en

Изменение 291
Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 23a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

23a. изразява загриженост относно 
практиката за наказателно 
преследване срещу синдикалисти, по-
специално от сектора на 
образованието, които активно се 
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стремят към по-добри условия за 
работа, образование и живот и които 
повдигат въпроса за нарушенията на 
правата на човека в интерес на 
работниците и обществеността и 
като принос за плуралистичното 
общество; счита, че 
криминализирането на мненията и 
дейностите на профсъюзите са 
ключова пречка пред защитата на 
правата на човека в Турция и изразява 
съжаление относно 
непропорционалното ограничение на 
свободата на изразяване на мнение, 
сдружаване и събиране;

Or. en

Изменение 292
Надежда Нейнски

Проектопредложение за работа
Параграф 24a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

24a. приветства подобрението на 
цялостната бизнес среда, особено с 
приемането на нов турски търговски 
закон и стратегия за МСП и план за 
действие за 2011-2013 г., с оценката и 
прилагането на Закона за малкия 
бизнес, със създаването на програма за 
подкрепа „Пазари за развиващи се 
предприятия“, схема за подкрепа на 
МСП и с повишаването достъпа до 
финансиране за МСП в страната;

Or. en

Изменение 293
Peter van Dalen
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

24a. призовава Турция да гарантира 
правото на завръщане на бежанци, 
включително на местните арамейци 
(сирийци) от Югоизточна Турция, а 
също и на арменските и гръцките 
малцинства, в съответствие с 
международното право;

Or. en

Изменение 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Проектопредложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

24a. отново подчертава 
необходимостта от по-силно 
сближаване между турските райони 
и между селските и градски райони; 
подчертава в този контекст 
особената роля на образованието и 
необходимостта да се преодолеят 
постоянните и значими регионални 
различия в качеството на 
образованието и нивата на прием;

Or. en

Изменение 295
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 24a (нов)
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Проектопредложение за резолюция Изменение

24a. приветства диверсификацията 
на турския енергиен пазар, но също 
така насърчава турското 
правителство да проучи внимателно 
риска и отговорността по повод 
настоящите проекти за ядрени 
електроцентрали, като например 
този в Akkuyu;

Or. en

Изменение 296
Julie Girling

Проектопредложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

24a. изразява загриженост, че 
измененият през декември 2010 г. 
Закон за производство на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници дава 
възможност за изграждане на 
мощности за производство на 
електроенергия върху природни 
обекти и че член 17 от приетия през 
август 2011 г. Указ за задълженията и 
организацията на Министерството 
на околната среда и 
градоустройственото развитие 
позволява на новосъздаден орган да 
преразглежда и евентуално да 
прекатегоризира природните обекти;

Or. en

Изменение 297
Peter van Dalen
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 24б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

24б. призовава Турция, в 
съответствие с нарастващия 
глобален консенсус и принципи на 
международното право, да признае 
миналите актове на геноцид срещу 
местното арменско, понтийско 
гръцко и арамейско (сирийско) 
население;

Or. en

Изменение 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 24б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

24б. призовава турското 
правителство да отчете 
последствията за устойчивостта и 
околната среда на плановете за 
изграждане на ядрена 
електроцентрала в Южна Турция 
(Akkuyu), която застрашава 
областта в съседство; подчертава 
необходимостта от съхраняване на 
природното, културното и 
археологическото наследство в пълно 
съответствие с европейските 
стандарти;

Or. en

Изменение 299
Julie Girling
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 24б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

24б. приветства учредяването на 
отдел 14 в Министерство на 
правосъдието през февруари 2011 г., 
който ще се занимава с жалби и 
случаи, свързани с околната среда и 
енергетиката, като положителна 
стъпка за облекчаване на съдебната 
система от висящите съдебни дела;

Or. en

Изменение 300
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на 
генералния секретар на ООН; 
подчертава, че справедливото и 
трайно уреждане на кипърския въпрос 
вече е неотложен въпрос, и призовава 
Турция и всички заинтересовани 
страни да работят усилено и с добра 
воля за постигането на цялостно 
споразумение; призовава турското 
правителство да започне да изтегля 
войските си от Кипър, както и да 
прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста 
под митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат 
за успешен резултат от 

25. Призовава Турция:
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продължаващите преговори за 
повторно обединение и да позволи на 
кипърските турци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив 
за всички;

а) незабавно да изтегли турските 
окупационни сили от Кипър;
б) да признае Кипър за неделима 
единна държава;
в) да позволи на Кипър да извършва 
сондажи за газ в собствените си 
териториални води;
г) да започне репатрирането на 
незаконните имигранти;
д) да обещае да сътрудничи при 
създаването на комисия, която да 
контролира връщането на 
отчужденото имущество;
е) да обезщети местните жители за 
причинените вреди;

Or. nl

Изменение 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; приветства 
ангажираността на Турция по 
въпроса; подчертава, че справедливото 
и трайно уреждане на кипърския въпрос 
вече е неотложен въпрос, и призовава 
Турция и всички заинтересовани страни 
да работят усилено и с добра воля за 
постигането на цялостно споразумение; 
призовава турското правителство да 
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да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

започне да изтегля войските си от 
Кипър, както и да прехвърли 
управлението на Фамагуста на ООН в 
съответствие с Резолюция 550 (1984) на 
Съвета за сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

Or. en

Изменение 302
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както
и да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста 
под митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат
за успешен резултат от 

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос, при зачитане на 
интересите и опасенията на двете 
общности, вече e неотложен въпрос, и 
призовава Турция, Гърция, Република 
Кипър и представителите на Северен 
Кипър, както и всички останали
заинтересовани страни, да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; като мерки 
за изграждане на доверие призовава 
турското правителство да намали
войските си в Северен Кипър; призовава 
Република Кипър да направи възможна 
пряката търговия с пристанищата и 
летищата на турската част на 
Кипър; и за неотложни мерки за 
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продължаващите преговори за
повторно обединение и да позволи на
кипърските турци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив 
за всички;

възстановяването на
Фамагуста/Вароша;

Or. en

Изменение 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава,
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат 
за успешен резултат от
продължаващите преговори за
повторно обединение и да позволи на 
кипърските турци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив 
за всички;

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля и при 
конкретни условия за цялостно 
споразумение, като спазват 
съответните резолюции на Съвета за 
сигурност на ООН и принципите, на 
които се основава ЕС; призовава 
турското правителство да създаде 
подходящ климат за провеждането 
на преговори, като незабавно изтегли
войските си от Кипър и като направи 
възможно връщането на управлението 
на Фамагуста на законните му жители 
в съответствие с Резолюция 550 (1984) 
на Съвета за сигурност на ООН; 
изразява съжаление, успоредно с това, 
относно отказа на Турция да приеме 
предложението на правителството
на Република Кипър през 2010 г., наред 
с другото, да отвори пристанището на 
Фамагуста под егидата на Европейския 
съюз, което би подпомогнало 
извършването на търговски сделки 
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между ЕС и турските киприоти през 
пристанището на Фамагуста;

Or. en

Изменение 304
Emine Bozkurt

Проектопредложение за изменение
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос въз основа на 
договорените параметри на ООН вече 
е неотложен въпрос, и призовава Турция 
и всички заинтересовани страни да 
работят усилено и с добра воля за 
постигането на цялостно споразумение; 
призовава турското правителство да 
започне да изтегля войските си от 
Кипър, както и да прехвърли 
управлението на Фамагуста на ООН в 
съответствие с Резолюция 550 (1984) на 
Съвета за сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

Or. en

Изменение 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio



PE478.719v01-00 208/314 AM\888692BG.doc

BG

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос и не търпи по-нататъшно 
забавяне; призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички; призовава за 
незабавно провеждане на 
необходимите дейности за 
реставрация на художественото и 
религиозно наследство на Северен 
Кипър, което се намира в състояние 
на упадък;

Or. it

Изменение 306
Nikolaos Chountis

Предложение за резолюция
Параграф 25
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Предложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно решение на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция да работи
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

Or. el

Изменение 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
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заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; изразява 
съжаление, че не е постигнат 
напредък в посока нормализиране на 
двустранните отношения с 
Република Кипър; призовава турското 
правителство да изтегли 
незабавно войските си от Кипър, както 
и да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

Or. en

Изменение 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Метин Казак

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както 
и да прехвърли управлението на 

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение, основано на 
принципите на ООН за две общности, 
две зони и политическо равенство, 
така, както гласят съответните 
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Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат 
за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
повторно обединение и да позволи на 
кипърските турци да търгуват директно 
по законен начин, приемлив за всички;

резолюции на Съвета за сигурност и 
отново е подчертано в съвместното 
изявление на двамата лидери на 23 
май 2008 г.; също така призовава за 
други мерки за насърчаване на 
положителен климат за успешното 
приключване на продължаващите 
преговори за повторно обединение, 
като например цялостното 
изпълнение на заключенията на 
Съвета на ЕС от 26 април 2004 г. за 
прекратяване изолацията на 
турските киприоти и доближаване 
на турските киприоти до ЕС, както и
за споразумение да прехвърли 
управлението на Фамагуста на ООН в 
съответствие с Резолюция 550 (1984) на 
Съвета за сигурност на ООН, съчетано 
с отварянето от Република Кипър на
пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС, което да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно;

Or. en

Изменение 309
Takis Hadjigeorgiou

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение, основано на 
съответните резолюции и принципи 
на Съвета за сигурност на ООН, на 
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да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

които се основава ЕС; призовава 
турското правителство незабавно да 
започне да изтегля войските си от 
Кипър, както и да прехвърли 
управлението на Фамагуста на ООН в 
съответствие с Резолюция 550 (1984) на 
Съвета за сигурност на ООН; припомня 
предложението на президента на
Република Кипър да отвори отново 
пристанището на Фамагуста под 
егидата на ЕС с цел насърчаване на 
положителен климат за успешен 
резултат от продължаващите преговори 
за повторно обединение и даване на 
възможност на двете общности да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

Or. en

Изменение 310
Kyriacos Triantaphyllides

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение, основано на 
съответните резолюции на Съвета за 
сигурност на ООН и принципите, на 
които се основава ЕС; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
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митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

Or. en

Изменение 311
Kyriacos Triantaphyllides

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение, основано на 
съответните резолюции на Съвета за 
сигурност на ООН и принципите, на 
които се основава ЕС; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
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приемлив за всички; позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

Or. en

Изменение 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство без по-
нататъшно забавяне да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

Or. de
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Изменение 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство незабавно да 
започне да изтегля войските си от 
Кипър, както и да прехвърли 
управлението на Фамагуста на ООН в 
съответствие с Резолюция 550 (1984) на 
Съвета за сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

Or. en

Изменение 314
Tunne Kelam

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
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провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство без повече 
отлагане да започне да изтегля 
войските си от Кипър, както и да 
прехвърли управлението на Фамагуста 
на ООН в съответствие с Резолюция 550 
(1984) на Съвета за сигурност на ООН; 
призовава, успоредно с това, Република 
Кипър да отвори пристанището на 
Фамагуста под митническия надзор на 
ЕС с цел насърчаване на положителен 
климат за успешен резултат от 
продължаващите преговори за повторно 
обединение и да позволи на кипърските 
турци да търгуват директно по законен 
начин, приемлив за всички;

Or. en

Изменение 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25

Проектопредложение за резолюция Изменение

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 

25. силно подкрепя продължаващите 
преговори за обединение на Кипър, 
провеждани под егидата на генералния 
секретар на ООН; подчертава, че 
справедливото и трайно уреждане на 
кипърския въпрос вече е неотложен 
въпрос, и призовава Турция и всички 
заинтересовани страни да работят 
усилено и с добра воля за постигането 
на цялостно споразумение; призовава 
турското правителство да започне да 
изтегля войските си от Кипър, както и 
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да прехвърли управлението на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 (1984) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

да прехвърли управлението на 
Фамагуста и международното летище 
в Никозия (Еркан) на ООН в 
съответствие с Резолюция 550 (1984) на 
Съвета за сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за повторно обединение и да 
позволи на кипърските турци да 
търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички;

Or. en

Изменение 316
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 25a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

25a. призовава европейските 
институции да предприемат всички 
необходими мерки, които да позволят 
директна търговия между ЕС и 
северната част на Кипър, както и да 
улеснят свободното движение на 
турско-кипърската общност, за да се 
премахне изолацията на турско-
кипърската общност в съответствие 
със заключенията от срещата на 
Съвета по общи въпроси на ЕС от 26 
април 2004 г.;

Or. en

Изменение 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Предложение за резолюция
Параграф 25a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. настоятелно призовава Турция да 
признае всички държави членки на 
Европейския съюз, включително 
Република Кипър;

Or. nl

Изменение 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. насърчава Турция за по-активна 
подкрепа за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

26. счита за особено важно Турция да 
оказва по-активна подкрепа за Комитета 
за безследно изчезналите лица в Кипър;

Or. it

Изменение 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. насърчава Турция за по-активна
подкрепа за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

26. насърчава Турция за пълна подкрепа 
за Комитета за безследно изчезналите 
лица в Кипър;

Or. nl

Изменение 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Антония 
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Първанова

Проектопредложение за резолюция
Параграф 26

Проектопредложение за резолюция Изменение

26. насърчава Турция за по-активна 
подкрепа за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

26. насърчава Турция за по-активна 
подкрепа за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър, по-
специално като улесни достъпа му до 
военни зони и архиви, както и да 
предприеме всякакви други подходящи 
действия съгласно констатациите на 
Европейския съд по правата на човека 
(ЕСПЧ) по хуманитарния въпрос за 
безследно изчезналите хора;

Or. en

Изменение 321
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 26

Проектопредложение за резолюция Изменение

26. насърчава Турция за по-активна 
подкрепа за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

26. насърчава Турция за по-активна 
подкрепа за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър; призовава 
всички страни да увеличат 
допълнително усилията си за 
подпомагане работата на Комитета;

Or. en

Изменение 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Проектопредложение за резолюция
Параграф 26
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Проектопредложение за резолюция Изменение

26. насърчава Турция за по-активна 
подкрепа за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

26. насърчава Турция за по-активна 
подкрепа за Комитета за безследно 
изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър;
призовава всички страни да увеличат 
допълнително усилията за 
подпомагане работата на Комитета;

Or. en

Изменение 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Проектопредложение за резолюция
Параграф 26a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

26a. призовава Турция да се въздържа 
от ново заселване на турски граждани 
на острова, тъй като това 
допълнително би променило 
демографския баланс и би намалило 
предаността на гражданите на 
острова към една бъдеща обща 
държава, основана на общо минало;

Or. en

Изменение 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Проектопредложение за резолюция
Параграф 26a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

26a. призовава Турция да се въздържа 
от ново незаконно заселване на 
турски граждани на острова, тъй 
като това допълнително би 
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променило демографския баланс и би 
намалило предаността на неговите 
граждани към едно общо бъдеще, 
основано на общото минало; 
призовава Турция да разгледа въпроса с 
нелегалното заселване на турски 
граждани на острова съгласно 
Женевската конвенция, принципите 
на международното право и 
съответните резолюции на Съвета на 
Европа;

Or. en

Изменение 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Проектопредложение за резолюция
Параграф 26a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

26a. решително осъжда 
оскверняването на църкви, 
разрушаването на гробища в Северен 
Кипър и настоятелно призовава 
Турция да възстанови тези обекти;

Or. en

Изменение 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. насърчава Турция за по-активна
подкрепа за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

26. насърчава Турция за пълна подкрепа 
за Комитета за безследно изчезналите 
лица в Кипър;

Or. nl
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Изменение 327
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 27

Проектопредложение за резолюция Изменение

27. изразява съжаление относно 
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството 
на Европейския съюз през в втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-
членки, и че като страна кандидатка 
Турция трябва да се ангажира с ясни
отношения с Европейския съюз и 
неговите държави-членки; освен това 
припомня, че председателството на 
Съвета на Европейския съюз е 
предвидено в Договора за Европейския 
съюз;

27. подчертава, че успешното 
приключване на текущия процес в 
рамките на ООН по цялостно 
разрешаване на кипърския въпрос ще 
позволи на новата федерална 
държава, която ще се появи на 
острова, да поеме председателството 
на Европейския съвет през втората 
половина на 2012 г., припомня в този 
контекст, че Турция вече е изразила 
своята готовност да установи 
отношения с новата държава, която 
ще се появи в резултат на 
цялостното разрешаване;

Or. en

Изменение 328
Tunne Kelam

Проектопредложение за резолюция
Параграф 27

Проектопредложение за резолюция Изменение

27. изразява съжаление относно
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през в втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 

27. счита за неприемливи изявленията 
на Турция, че ще замрази отношенията 
си с председателството на Европейския 
съюз през втората половина на 2012 г., 
ако дотогава не бъде намерено решение 
на кипърския въпрос; припомня, че 
Европейският съюз се основава на 
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съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 
с Европейския съюз и неговите 
държави-членки; освен това припомня, 
че председателството на Съвета на 
Европейския съюз е предвидено в 
Договора за Европейския съюз;

принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между държавите-
членки, и че като страна кандидатка 
Турция трябва да се ангажира с ясни 
отношения с Европейския съюз и 
неговите държави-членки; освен това 
припомня, че председателството на 
Съвета на Европейския съюз е 
предвидено в Договора за Европейския 
съюз;

Or. en

Изменение 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 27

Проектопредложение за резолюция Изменение

27. изразява съжаление относно
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през в втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 
с Европейския съюз и неговите държави 
членки; освен това припомня, че 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз е предвидено в 
Договора за Европейския съюз;

27. осъжда изявленията на Турция, че 
ще замрази отношенията си с 
председателството на Европейския съюз 
през втората половина на 2012 г., ако 
дотогава не бъде намерено решение на 
кипърския въпрос; припомня, че 
Европейският съюз се основава на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между държавите-
членки, и че като страна кандидатка 
Турция трябва да се ангажира с ясни 
отношения с Европейския съюз и 
неговите държави членки; освен това 
припомня, че председателството на 
Съвета на Европейския съюз е 
предвидено в Договора за Европейския 
съюз;

Or. en

Изменение 330
Renate Sommer



PE478.719v01-00 224/314 AM\888692BG.doc

BG

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. изразява съжаление относно
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 
с Европейския съюз и неговите държави 
членки; освен това припомня, че 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз е предвидено в 
Договора за Европейския съюз;

27. отправя критика към изявленията 
на Турция, че ще замрази отношенията 
си с председателството на Европейския 
съюз през втората половина на 2012 г., 
ако дотогава не бъде намерено решение 
на кипърския въпрос; припомня, че 
Европейският съюз се основава на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между държавите-
членки, и че като страна кандидатка 
Турция трябва да се ангажира с ясни 
отношения с Европейския съюз и 
неговите държави членки; освен това 
припомня, че председателството на 
Съвета на Европейския съюз е 
предвидено в Договора за Европейския 
съюз;

Or. de

Изменение 331
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. изразява съжаление относно
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през в втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 
с Европейския съюз и неговите 

27. отбелязва изявленията на Турция, 
че ще замрази отношенията си с 
председателството на Европейския съюз 
през в втората половина на 2012 г., ако 
дотогава не бъде намерено решение на 
кипърския въпрос; припомня, че 
Европейският съюз се основава на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между държавите-
членки, и че като страна кандидатка 
Турция трябва да се ангажира с ясни 
отношения с Европейския съюз и 
неговите държави-членки; освен това 
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държави-членки; освен това припомня, 
че председателството на Съвета на 
Европейския съюз е предвидено в 
Договора за Европейския съюз;

припомня, че председателството на 
Съвета на Европейския съюз е 
предвидено в Договора за Европейския 
съюз; призовава Комисията и Съвета 
да замразят отношенията с Турция;

Or. nl

Изменение 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. изразява съжаление относно
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 
с Европейския съюз и неговите 
държави-членки; освен това припомня, 
че председателството на Съвета на 
Европейския съюз е предвидено в 
Договора за Европейския съюз;

27. е дълбоко разстроен от
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 
с Европейския съюз и неговите 
държави-членки; освен това припомня, 
че председателството на Съвета на 
Европейския съюз е предвидено в 
Договора за Европейския съюз;

Or. de

Изменение 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 27
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Проектопредложение за резолюция Изменение

27. изразява съжаление относно 
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през в втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 
с Европейския съюз и неговите 
държави-членки; освен това припомня, 
че председателството на Съвета на 
Европейския съюз е предвидено в 
Договора за Европейския съюз;

27. изразява съжаление относно 
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 
с Европейския съюз и неговите 
държави-членки, особено по 
отношение на неговото ротационно 
председателство; освен това 
припомня, че председателството на 
Съвета на Европейския съюз е 
предвидено в Договора за Европейския 
съюз;

Or. en

Изменение 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. изразява съжаление относно 
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през в втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 

27. изразява съжаление относно 
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през в втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос и счита, че такава позиция е 
несъвместима със статута на Турция 
на страна кандидатка; припомня, че 
Европейският съюз се основава на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между държавите-
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с Европейския съюз и неговите 
държави-членки; освен това припомня, 
че председателството на Съвета на 
Европейския съюз е предвидено в 
Договора за Европейския съюз;

членки, и че като страна кандидатка 
Турция трябва да се ангажира с ясни 
отношения с Европейския съюз и 
неговите държави-членки; освен това 
припомня, че председателството на 
Съвета на Европейския съюз е 
предвидено в Договора за Европейския 
съюз;

Or. it

Изменение 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Проектопредложение за резолюция
Параграф 27

Проектопредложение за резолюция Изменение

27. изразява съжаление относно 
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през в втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 
с Европейския съюз и неговите 
държави-членки; освен това припомня, 
че председателството на Съвета на 
Европейския съюз е предвидено в 
Договора за Европейския съюз;

27. изразява съжаление относно 
изявленията на Турция, че ще замрази 
отношенията си с председателството на 
Европейския съюз през в втората 
половина на 2012 г., ако дотогава не 
бъде намерено решение на кипърския 
въпрос; припомня, че Европейският 
съюз се основава на принципите на 
лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, 
и че като страна кандидатка Турция 
трябва да се ангажира с ясни отношения 
с Европейския съюз и неговите 
държави-членки; освен това припомня, 
че председателството на Съвета на 
Европейския съюз е предвидено в 
Договора за Европейския съюз; при все 
това счита, че успешното 
приключване на текущите преговори 
ще позволи изграждането на 
пълноценни отношения между 
Турция и новата партньорска 
държава и следователно настоятелно 
призовава всички страни да дадат 
пълната си подкрепа за усилията на 
Главния секретар на ООН, така че 
един обединен, федерален Кипър, 
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основан на две общности и две зони, 
да може да поеме председателството 
на Европейския съюз през юли 2012 г.;

Or. en

Изменение 336
Norica Nicolai

Проектопредложение за резолюция
Параграф 27a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

27a. подчертава, че успешното 
приключване на текущия процес по 
разрешаване на кипърския въпрос ще 
позволи на новата партньорска 
държава, която ще се появи на 
острова, да поеме председателството 
на Европейския съюз през втората 
половина на 2012 г.; припомня в този 
контекст, че Турция вече изрази 
готовност да установи отношения с 
новата партньорска държава, която 
ще се появи след цялостното 
разрешаване;

Or. en

Изменение 337
Andrew Duff, Метин Казак, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 28

Проектопредложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени 
своето вето върху сътрудничеството 
ЕС – НАТО, включващо Кипър, и 

28. изразява съжаление по повод 
факта, че договореностите „Берлин 
плюс“ за сътрудничество между ЕС и 
НАТО се блокират от възраженията 
на Турция за участие на Кипър в
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последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за 
участието на Турция в Европейската 
агенция по отбрана;

НАТО и от възраженията на Кипър за 
участието на Турция в общата 
политика по сигурност и отбрана и 
Европейската агенция по отбрана; 
призовава Турция и Кипър да започнат 
реален политически диалог по 
отношение на мерките за изграждане 
на доверие, които да доведат до обща 
сигурност и да дефинират общи 
стратегически цели за Европа и 
Турция в целия регион;

Or. en

Изменение 338
Antigoni Papadopoulou

Проектопредложение за резолюция
Параграф 28

Проектопредложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени 
своето вето върху сътрудничеството 
ЕС – НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за 
участието на Турция в Европейската 
агенция по отбрана;

28. изразява съжаление, че 
стратегическото сътрудничество 
ЕС-НАТО извън рамките на „Берлин 
плюс“ е ефективно блокирано поради 
отрицателната позиция на Турция;

Or. en

Изменение 339
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 

28. призовава Турция, с оглед на 
неотдавнашните промени в 
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между ЕС и НАТО, като отмени 
своето вето върху сътрудничеството 
ЕС – НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за 
участието на Турция в Европейската 
агенция по отбрана;

международните отношения, да 
напусне НАТО;

Or. nl

Изменение 340
Arnaud Danjean

Проектопредложение за резолюция
Параграф 28

Проектопредложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог
между ЕС и НАТО, като отмени 
своето вето върху сътрудничеството 
ЕС – НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за 
участието на Турция в Европейската 
агенция по отбрана;

28. призовава за прагматично 
сътрудничество между ЕС и НАТО 
извън спора на Турция и Кипър и се 
надява за бързо нормализиране на 
отношенията ЕС-НАТО; призовава 
Турция да се въздържа от 
възпрепятстване на 
сътрудничеството ЕС-НАТО;

Or. en

Изменение 341
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 28

Проектопредложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени 
своето вето върху сътрудничеството 
ЕС – НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 

28. признава значимостта на Турция 
като ключов съюзник на НАТО и 
неотложната нужда да се разреши 
кипърския въпрос, за да се премахнат 
всички пречки пред сближаването, 
съживяването и сътрудничеството
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Кипър да отмени ветото си за 
участието на Турция в Европейската 
агенция по отбрана;

на Алианса;

Or. en

Изменение 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Проектопредложение за резолюция
Параграф 28

Проектопредложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за 
участието на Турция в Европейската 
агенция по отбрана;

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър;

Or. en

Изменение 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за 
участието на Турция в Европейската 
агенция по отбрана;

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър;
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Or. nl

Изменение 344
Димитър Стоянов

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за 
участието на Турция в Европейската 
агенция по отбрана;

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър;

Or. bg

Изменение 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 28

Проектопредложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за участието 
на Турция в Европейската агенция по 
отбрана;

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър същевременно да отмени ветото 
си за участието на Турция в 
Европейската агенция по отбрана;

Or. en
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Изменение 346
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 28

Проектопредложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република
Кипър да отмени ветото си за 
участието на Турция в Европейската 
агенция по отбрана;

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за статут 
на наблюдател на Турция в 
Европейската агенция по отбрана;

Or. en

Изменение 347
Maria Eleni Koppa

Проектопредложение за резолюция
Параграф 28

Проектопредложение за резолюция Изменение

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за участието 
на Турция в Европейската агенция по 
отбрана;

28. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като отмени своето 
вето върху сътрудничеството ЕС –
НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република 
Кипър да отмени ветото си за участието 
на Турция в дейностите на
Европейската агенция по отбрана;

Or. en

Изменение 348
Geoffrey Van Orden



PE478.719v01-00 234/314 AM\888692BG.doc

BG

Проектопредложение за резолюция
Параграф 29

Проектопредложение за резолюция Изменение

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; изразява съжаление, 
обаче, че обявената от турското 
Велико народно събрание заплаха 
„casus belli“ срещу Гърция все още не е 
оттеглена, и счита, че 
подобряването на двустранните 
отношения между тези страни 
следва да доведе до оттеглянето на 
подобна заплаха;

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения, призовава за бърз напредък 
при преодоляването на исторически 
спорове относно правата върху 
територии в Егейско море;

Or. en

Изменение 349
Метин Казак, Andrew Duff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 29

Проектопредложение за резолюция Изменение

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; изразява съжаление, обаче, 
че обявената от турското Велико 
народно събрание заплаха „casus belli“ 
срещу Гърция все още не е оттеглена, 
и счита, че подобряването на 
двустранните отношения между 
тези страни следва да доведе до 
оттеглянето на подобна заплаха;

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; и призовава гръцкия и 
турски парламенти да отменят 
проектопредложенията, приети 
съответно на 1 и 8 юни 1995 г.;

Or. en

Изменение 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio
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Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; изразява съжаление, обаче, 
че обявената от турското Велико 
народно събрание заплаха „casus belli“ 
срещу Гърция все още не е оттеглена, и 
счита, че подобряването на 
двустранните отношения между тези 
страни следва да доведе до оттеглянето 
на подобна заплаха;

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; изразява дълбоката си 
загриженост от факта, че обявената 
от турското Велико народно събрание 
заплаха „casus belli“ срещу Гърция все 
още не е оттеглена, и счита, че 
подобряването на двустранните 
отношения между тези страни следва да 
доведе до оттеглянето на подобна 
заплаха;

Or. it

Изменение 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; изразява съжаление, обаче, 
че обявената от турското Велико 
народно събрание заплаха „casus belli“ 
срещу Гърция все още не е оттеглена, и 
счита, че подобряването на 
двустранните отношения между тези 
страни следва да доведе до оттеглянето 
на подобна заплаха;

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; изразява съжаление, обаче, 
че обявената от турското Велико 
народно събрание заплаха „casus belli“ 
срещу Гърция все още не е оттеглена, 
нито са преустановени претенциите 
от турска страна към сухоземните, 
морски и въздушни гръцки територии 
(в това число на FIR), както 
постановяват международните 
договори и споразумения, и счита, че 
подобряването на двустранните 
отношения между тези страни следва да 
доведе до оттеглянето на подобна 
заплаха;
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Or. el

Изменение 352
Antigoni Papadopoulou

Проектопредложение за резолюция
Параграф 29

Проектопредложение за резолюция Изменение

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; изразява съжаление, обаче, 
че обявената от турското Велико 
народно събрание заплаха „casus belli“ 
срещу Гърция все още не е оттеглена, и 
счита, че подобряването на 
двустранните отношения между тези 
страни следва да доведе до оттеглянето 
на подобна заплаха;

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; изразява съжаление, обаче, 
че обявената от турското Велико 
народно събрание заплаха „casus belli“ 
срещу Гърция все още не е оттеглена, и 
счита, че подобряването на 
двустранните отношения между тези 
страни следва да доведе до оттеглянето 
на подобна заплаха; настойчиво 
призовава турското правителство да 
следва политика за съхраняване на 
двукултурния характер на турските 
острови Gökçeada (Imbros) и Bozcaada 
(Tenedos, като по-специално разгледа 
проблемите, които среща гръцкото 
малцинство по отношение на 
правата на образование и 
собственост;

Or. en

Изменение 353
Nikolaos Salavrakos

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
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отношения; изразява съжаление, обаче, 
че обявената от турското Велико 
народно събрание заплаха „casus belli“ 
срещу Гърция все още не е оттеглена, и 
счита, че подобряването на 
двустранните отношения между тези 
страни следва да доведе до оттеглянето 
на подобна заплаха;

отношения; изразява съжаление, обаче, 
че обявената от турското Велико 
народно събрание заплаха „casus belli“ 
срещу Гърция все още не е оттеглена, и 
счита, че подобряването на 
двустранните отношения между тези 
страни следва да доведе до оттеглянето 
на подобна заплаха; очаква от Турция 
да преустанови продължаващите 
нарушения на гръцкото въздушно 
пространство и териториални води, 
както и полетите над гръцките 
острови;

Or. el

Изменение 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Проектопредложение за резолюция
Параграф 29

Проектопредложение за резолюция Изменение

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; изразява съжаление, обаче, 
че обявената от турското Велико 
народно събрание заплаха „casus belli“ 
срещу Гърция все още не е оттеглена, и 
счита, че подобряването на 
двустранните отношения между тези 
страни следва да доведе до оттеглянето 
на подобна заплаха;

29. отбелязва продължаващите усилени 
опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения; изразява съжаление, обаче, 
че обявената от турското Велико 
народно събрание заплаха „casus belli“ 
срещу Гърция все още не е оттеглена, и 
счита, че подобряването на 
двустранните отношения между тези 
страни следва да доведе до оттеглянето 
на подобна заплаха; настойчиво 
призовава турското правителство да 
сложи край на нееднократното 
навлизане в гръцкото въздушно 
пространство и прелитането на 
турски военни самолети над 
гръцките острови;

Or. en
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Изменение 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Предложение за резолюция
Параграф 29а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

29а. правителствата на Турция и 
Гърция следва да се съобразят с 
настойчивото искане за намаляване 
на оръжейните покупки, така че 
огромните суми, които се 
изразходват за тази цел, да могат да 
се насочат към различни социални 
сектори в рамките на двете страни, 
особено сега, когато световната 
икономическа криза се намира в 
разгара си;  

Or. el

Изменение 356
Maria Eleni Koppa

Проектопредложение за резолюция
Параграф 29a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

29a. подчертава, че заплахи от този 
вид, както и нееднократното 
навлизане в териториалните води и 
въздушното пространство на съседни 
държави-членки, са несъвместими с 
принципа на добросъседските 
отношения; подчертава, че Турция, 
като страна кандидатка, трябва да 
поеме категоричен ангажимент за 
поддържане на добросъседски 
отношения и за мирното уреждане на 
спорове в съответствие с Хартата на 
ООН, като при необходимост може 
да се обърне към Международния съд;

Or. en
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Изменение 357
Димитър Стоянов

Проектопредложение за резолюция
Параграф 29a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

29 а. призовава Турция да изпълни 
поетите от нея ангажименти в 
Договора от Анкара от 18 октомври 
1925 г. като изплати предвидените в 
този договор, заедно с обичайните 
според традициите на 
международното право дължими 
лихви, компенсации на българските 
бежанци от Източна Тракия и 
техните наследници, чиито имоти са 
били конфискувани по време на 
Втората Балканска война от 1913 г.; 
смята, че изпълнението на 
международните ангажименти от 
страна на Турция, така както са
поети, ще бъде важен знак за 
напредък;

Or. bg

Изменение 358
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 30

Проектопредложение за резолюция Изменение

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
признава, че решенията на определени 
териториални спорове могат да се 
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ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня 
пълната легитимност на 
изключителната икономическа зона 
на Република Кипър в съответствие с
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;

основават на доброволни ограничения
и компромиси, договорени в духа на
взаимното доверие, като това ще 
даде възможност на Турция за по-
ранно присъединяване към 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;

Or. en

Изменение 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Проектопредложение за резолюция
Параграф 30

Проектопредложение за резолюция Изменение

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня 
пълната легитимност на 
изключителната икономическа зона
на Република Кипър в съответствие с 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня 
суверенното право на Република Кипър 
да проучва и експлоатира природните 
ресурси в своята изключителната 
икономическа зона в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и 
международното право, включително 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право; 
изразява сериозна загриженост 
относно заплахите, които Турция 
отправи публично срещу Република 
Кипър, и настоятелно призовава 
Турция да избягва отправянето на 
заплахи от всякакъв характер, както 
и поводи за търкания, както и да се 
въздържа от нарушаване на 
суверенните права на Република 
Кипър в териториалните й води, в 
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изключителната икономическа зона и 
въздушното пространство;

Or. en

Изменение 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Проектопредложение за резолюция
Параграф 30

Проектопредложение за резолюция Изменение

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня 
пълната легитимност на 
изключителната икономическа зона
на Република Кипър в съответствие с 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня 
суверенните права на Република Кипър 
да проучва и експлоатира природните 
ресурси в своята изключителна 
икономическа зона в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и 
международното право, 
включително Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право; изразява сериозна 
загриженост относно заплахите, 
които неотдавна Турция отправи 
публично срещу Република Кипър, и 
настоятелно призовава Турция да 
избягва отправянето на заплахи от 
всякакъв характер, както и поводи за 
търкания, както и да се въздържа от 
нарушаване на суверенните права на 
Република Кипър в териториалните й 
води, в изключителната 
икономическа зона и въздушното 
пространство;

Or. en
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Изменение 361
Charles Tannock

Проектопредложение за резолюция
Параграф 30

Проектопредложение за резолюция Изменение

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня 
пълната легитимност на 
изключителната икономическа зона
на Република Кипър в съответствие с 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня 
суверенните права на Република Кипър 
да проучва и експлоатира природните 
си ресурси в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и 
международното право, включително
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;
изразява сериозна загриженост 
относно заплахите, които неотдавна 
Турция отправи публично срещу 
Република Кипър, и настоятелно 
призовава Турция да избягва 
отправянето на заплахи от всякакъв 
характер, както и поводи за 
търкания, както и да се въздържа от 
нарушаване на суверенните права на 
Република Кипър в териториалните й 
води, в изключителната 
икономическа зона и въздушното 
пространство;

Or. en

Изменение 362
Tunne Kelam
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 30

Проектопредложение за резолюция Изменение

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня пълната 
легитимност на изключителната 
икономическа зона на Република Кипър 
в съответствие с Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право;

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; подчертава
пълната легитимност на 
изключителната икономическа зона на 
Република Кипър в съответствие с 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;

Or. en

Изменение 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Проектопредложение за резолюция
Параграф 30

Проектопредложение за резолюция Изменение

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня пълната 
легитимност на изключителната 
икономическа зона на Република Кипър 
в съответствие с Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право;

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня пълната 
легитимност на изключителната 
икономическа зона на Република Кипър 
в съответствие с Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право и подчертава 
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суверенните права на всички 
държави-членки на ЕС в 
съответствие с международното 
право; изразява сериозна загриженост 
относно заплахите, които неотдавна 
Турция отправи публично срещу 
Република Кипър, и настоятелно 
призовава Турция да избягва 
отправянето на заплахи от всякакъв 
характер, както и поводи за 
търкания, а също да се въздържа от 
нарушаването на суверенните права 
на Република Кипър в 
териториалните й води, в 
изключителната икономическа зона и 
въздушното пространство;

Or. en

Изменение 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня пълната 
легитимност на изключителната 
икономическа зона на Република Кипър 
в съответствие с Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право;

30. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право е подписана от ЕС, 27-те 
държави-членки на ЕС и от всички 
останали страни кандидатки и че е част 
от достиженията на общностното право; 
поради тази причина призовава 
турското правителство да подпише и 
ратифицира конвенцията без по-
нататъшно забавяне; припомня пълната 
легитимност на изключителната 
икономическа зона на Република Кипър 
в съответствие с Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право, както и правото на 
останалите държави в региона да 
определят своя собствена 
изключителна икономическа зона в 
съответствие с цитираната 
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конвенция;

Or. el

Изменение 365
Charles Tannock

Проектопредложение за резолюция
Параграф 31

Проектопредложение за резолюция Изменение

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят границата;

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и 
настоятелно призовава Турция да 
отвори отново границата, която е 
затворена от 1993 г., без да има 
основателна причина за това;

Or. en

Изменение 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Проектопредложение за резолюция
Параграф 30a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

30a. подчертава значението на 
стабилните и партньорски 
отношения между Турция и Ирак и 
следователно настоятелно призовава 
Турция изцяло да зачита 
териториалната цялост на Ирак и да 
преустанови военните операции на 
иракска територия; припомня 
отправените наскоро военни заплахи 
за мира и стабилността на целия 
регион. Настоятелно призовава 
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Турция да направи цялостен преглед 
на въздействието на проекта за 
Югоизточен Анадол върху 
отношенията й със съседните 
държави и върху преобладаващата 
изключителна природа и културно 
наследство на засегнатите области;

Or. en

Изменение 367
László Tőkés

Проектопредложение за резолюция
Параграф 31

Проектопредложение за резолюция Изменение

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят границата;

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към и да 
демонстрират по-големи усилия за
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят своята обща граница; освен 
това припомня, че добросъседските 
отношения са от взаимен интерес за 
двете държави и са от първостепенно 
значение за установяването на мир, 
сигурност и стабилност в целия 
регион;

Or. en

Изменение 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 

31. настоятелно призовава Турция да 
пристъпи към нормализиране на 
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нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят границата;

отношенията си с Армения, като 
ратифицира, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отвори границата;

Or. el

Изменение 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят границата;

31. настоятелно призовава Турция да 
пристъпи към нормализиране на 
отношенията си с Армения, като 
ратифицира, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отвори границата;

Or. de

Изменение 370
Norica Nicolai

Проектопредложение за резолюция
Параграф 31

Проектопредложение за резолюция Изменение

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят границата;

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират съответните протоколи и 
като отворят границата;

Or. en
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Изменение 371
Кристиан Вигенин

Проектопредложение за резолюция
Параграф 31

Проектопредложение за резолюция Изменение

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят границата;

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи,
подписани на 10 октомври 2009 г. в 
Швейцария, и призовава Турция да 
отвори границата;

Or. en

Изменение 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят границата;

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят границата; припомня, че в 
резолюция A2-33/87 Парламентът, 
единствената институция на ЕС, 
чиито членове се избират чрез 
всеобщо пряко гласуване, постави 
признаването на геноцида срещу 
арменския народ като предварително 
условие за присъединяването на 
Турция към ЕС;

Or. it
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Изменение 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 31

Проектопредложение за резолюция Изменение

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят границата;

31. настоятелно призовава Турция и 
Армения да пристъпят към 
нормализиране на отношенията си, като 
ратифицират, без предварителни 
условия, съответните протоколи и като 
отворят границата; настоятелно ги 
призовава също така да дадат ход на
изследване, в което водещи историци 
да направят съгласуван и обективен 
анализ на масовото клане на арменци 
през 1915 г., и в този контекст 
намира за безполезно френското 
право, което инкриминира 
отричането на тези убийства като 
геноцид;

Or. en

Изменение 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Проектопредложение за резолюция
Параграф 31a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

31a. счита, че Турция е важен 
партньор на ЕС в Черноморския 
регион, който е от стратегическо 
значение за ЕС; призовава Турция да 
подкрепя и активно да допринася за 
осъществяването на политиките и 
програмите на ЕС в този регион;

Or. en
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Изменение 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Проектопредложение за резолюция
Параграф 31a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

31a. счита, че продължаващият 
приток на турски граждани в района, 
който не се контролира ефективно 
от органите на Република Кипър, 
незаконно променя демографията на 
острова, застрашава идентичността 
на турските кипърци, нарушава 
правото на ЕС и трябва да се разреши 
в съответствие с Женевската 
конвенция;

Or. en

Изменение 376
Метин Казак, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 31a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

31a. настоятелно призовава както 
Турция, така и Армения да 
ратифицират протоколите за 
отваряне на границата и да започнат 
безпристрастен научен преглед на 
историческите сведения и архиви, и 
призовава държавите членки да се 
въздържат от приемането на 
наказателно законодателство въз 
основа на противоречиви исторически 
събития;

Or. en
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Изменение 377
Димитър Стоянов

Проектопредложение за резолюция
Параграф 31a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

31 а. призовава Турция да признае 
Арменския геноцид в периода 1894-
1915 г. и геноцида над поробения 
български народ в периода 1396-1913 
г.;

Or. bg

Изменение 378
Кристиан Вигенин

Проектопредложение за резолюция
Параграф 31a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

31a. приветства усилията на 
турските власти за борба с 
нелегалната имиграция в граничните 
държави-членки на ЕС и ЕС; 
същевременно изразява загриженост 
относно големия брой нелегални 
имигранти, удавили се в р. Марица в 
турската част на границата с 
България през 2011 г., и призовава за 
разследване и прилагане на 
превантивни мерки;

Or. en

Изменение 379
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 32
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Проектопредложение за резолюция Изменение

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този
отказ продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и призовава
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне;

32. изразява загриженост по повод 
ситуацията, която пречи на Турция 
да изпълни своето задължение за 
цялостно, недискриминационно 
прилагане на Допълнителния протокол 
към Споразумението за асоцииране 
между ЕО и Турция по отношение на 
всички държави-членки; припомня, че 
това продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и 
настоятелно призовава
правителствата на Гърция, 
Република Кипър и Турция да 
предприемат всички необходими 
мерки за премахване на пречките пред 
напредъка по този въпрос; 

Or. en

Изменение 380
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 32

Проектопредложение за резолюция Изменение

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне;

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне; призовава държавите
―членки на ЕС, да изпълнят 
задълженията, които произтичат 
от Споразумението за асоцииране 
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между ЕО и Турция, като също така 
се предоставят права на турските 
граждани във връзка със свободата на 
движение, което беше потвърдено и 
от решението на Съда на 
Европейския съюз по делото Soysal;

Or. en

Изменение 381
Antigoni Papadopoulou

Проектопредложение за резолюция
Параграф 32

Проектопредложение за резолюция Изменение

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне;

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне; припомня, че признаването 
на всички държави ― членки на ЕС, е 
необходим компонент от процеса по 
присъединяване; съответно Турция 
настоятелно се призовава да 
пристъпи незабавно към 
нормализиране на своите отношения 
с всички държави-членки на ЕС, 
включително към отмяна на своето 
вето върху членството на държави-
членки на ЕС в няколко международни 
организации;

Or. en
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Изменение 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 32

Предложение за резолюция Изменение

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне;

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ трябва да повлияе сериозно
върху процеса на преговорите, и 
призовава турското правителство да 
прилага протокола изцяло, без по-
нататъшно забавяне;

Or. nl

Изменение 383
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Параграф 32

Предложение за резолюция Изменение

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне;

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ ще продължава да блокира 
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне;



AM\888692BG.doc 255/314 PE478.719v01-00

BG

Or. de

Изменение 384
Charles Tannock

Проектопредложение за резолюция
Параграф 32

Проектопредложение за резолюция Изменение

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне;

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне; припомня, че признаването 
на всички държави-членки на ЕС е 
необходим компонент от процеса по 
присъединяване; Турция настоятелно 
се призовава да пристъпи възможно 
най-скоро към нормализиране на 
своите отношения с всички държави-
членки на ЕС, включително към 
отмяна на своето вето върху 
членството на държави-членки на ЕС 
в няколко международни 
организации;

Or. en

Изменение 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 32
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Проектопредложение за резолюция Изменение

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне;

32. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне; отбелязва, че заключението 
на Съвета на ЕС от 26 април 2004 г. 
относно Кипър все още не е 
приложено; следователно призовава 
Съвета на ЕС да одобри съответното 
предложение на Комисията;

Or. en

Изменение 386
Norica Nicolai

Проектопредложение за резолюция
Параграф 32a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

32a. подчертава, че има разлика в 
тълкуванията на Европейската 
комисия и Турция по отношение на 
прилагането на Допълнителния 
протокол към Споразумението за 
асоцииране между ЕО и Турция;

Or. en

Изменение 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 32a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

32a. отново призовава турското 
правителство да преустанови 
призивите си към европейските 
граждани от турски произход, тъй 
като тези съобщения биха оказали 
отрицателно въздействие върху 
техния процес на интеграция в 
различните държави членки;

Or. en

Изменение 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 33

Проектопредложение за резолюция Изменение

33. отново осъжда категорично и 
силно продължаващите 
терористични нападения на ПКК, 
която е в списъка на ЕС на 
терористични организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
Турция; призовава държавите-членки
на ЕС, в тясна координация с 
координатора на ЕС за борба с 
тероризма и Европол и при зачитане 
на правата на човека, основните 
свободи и международното право, да 
засилят сътрудничеството с Турция 
в борбата срещу тероризма и в 
борбата срещу организираната 
престъпност като източник на
финансиране на тероризма; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
улеснят провеждането на адекватен 
информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно 

33. счита, че кюрдският въпрос може 
да се разглежда само като 
политически въпрос, който изисква 
политически отговори, големи усилия 
за помирение и воля да се продължи с 
трудния процес на преговори. Изисква
държавите-членки и Съвета да играят 
конструктивна роля при разрешаване 
на кюрдския въпрос и насърчава
турското правителство цялостно да 
разгледа необходимостта от 
преговори и да предложи 
посредническа подкрепа, ако се 
изисква такава;
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исканията за екстрадиране, 
отправени от страна на Турция, 
които не могат да бъдат продължени 
по правни или процедурни причини;

Or. en

Изменение 389
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 33

Проектопредложение за резолюция Изменение

33. отново осъжда категорично и силно 
продължаващите терористични 
нападения на ПКК, която е в списъка на 
ЕС на терористични организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
Турция; призовава държавите-членки на 
ЕС, в тясна координация с координатора 
на ЕС за борба с тероризма и Европол и 
при зачитане на правата на човека, 
основните свободи и международното 
право, да засилят сътрудничеството с 
Турция в борбата срещу тероризма и в 
борбата срещу организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
улеснят провеждането на адекватен 
информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно 
исканията за екстрадиране, отправени от 
страна на Турция, които не могат да 
бъдат продължени по правни или 
процедурни причини;

33. отново осъжда категорично и силно 
продължаващите терористични 
нападения на ПКК, която е в списъка на 
ЕС на терористични организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
Турция; подчертава, че тероризмът и 
насилието на ПКК са най-важното 
препятствие за създаването на 
политическа основа за мирно 
разрешение на кюрдския въпрос,
призовава турското правителство да 
гарантира сигурността на региона от 
нелегални въоръжени сили и да 
създаде мирна основа за провеждане 
на свободен и плуралистичен дебат за 
политическите личности от кюрдски 
произход; призовава държавите-членки 
на ЕС, в тясна координация с 
координатора на ЕС за борба с 
тероризма и Европол и при зачитане на 
правата на човека, основните свободи и 
международното право, да засилят 
сътрудничеството с Турция в борбата 
срещу тероризма и в борбата срещу 
организираната престъпност като 
източник на финансиране на тероризма; 
призовава Комисията и държавите-
членки да улеснят провеждането на 
адекватен информационен диалог и 
обмен на информация с Турция относно 
исканията за екстрадиране, отправени от 
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страна на Турция, които не могат да 
бъдат продължени по правни или 
процедурни причини;

Or. en

Изменение 390
Norica Nicolai

Проектопредложение за резолюция
Параграф 33

Проектопредложение за резолюция Изменение

33. отново осъжда категорично и силно 
продължаващите терористични 
нападения на ПКК, която е в списъка на 
ЕС на терористични организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
Турция; призовава държавите-членки на 
ЕС, в тясна координация с координатора 
на ЕС за борба с тероризма и Европол и 
при зачитане на правата на човека, 
основните свободи и международното 
право, да засилят сътрудничеството с 
Турция в борбата срещу тероризма и в 
борбата срещу организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
улеснят провеждането на адекватен 
информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно 
исканията за екстрадиране, отправени от 
страна на Турция, които не могат да 
бъдат продължени по правни или 
процедурни причини;

33. отново осъжда категорично и силно 
продължаващите терористични 
нападения на ПКК, която е в списъка на 
ЕС на терористични организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
Турция; призовава държавите-членки на 
ЕС, в тясна координация с координатора 
на ЕС за борба с тероризма и Европол и 
при зачитане на правата на човека, 
основните свободи и международното 
право, да засилят сътрудничеството с 
Турция в борбата срещу тероризма и в 
борбата срещу организираната 
престъпност и търговията с 
наркотици като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
улеснят провеждането на адекватен 
информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно 
исканията за екстрадиране, отправени от 
страна на Турция, които не могат да 
бъдат продължени по правни или 
процедурни причини;

Or. en

Изменение 391
Barry Madlener
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Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. отново осъжда категорично и силно 
продължаващите терористични 
нападения на ПКК, която е в списъка на 
ЕС на терористични организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
Турция; призовава държавите-членки на 
ЕС, в тясна координация с координатора 
на ЕС за борба с тероризма и Европол и 
при зачитане на правата на човека, 
основните свободи и международното 
право, да засилят сътрудничеството с 
Турция в борбата срещу тероризма и в 
борбата срещу организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
улеснят провеждането на адекватен 
информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно 
исканията за екстрадиране, отправени от 
страна на Турция, които не могат да 
бъдат продължени по правни или 
процедурни причини;

33. отново осъжда категорично и силно 
продължаващите терористични 
нападения на ПКК, която е в списъка на 
ЕС на терористични организации; 
призовава държавите-членки на ЕС, в 
тясна координация с координатора на 
ЕС за борба с тероризма и Европол и 
при зачитане на правата на човека, 
основните свободи и международното 
право, да засилят сътрудничеството с 
Турция в борбата срещу тероризма и в 
борбата срещу организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
улеснят провеждането на адекватен 
информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно 
исканията за екстрадиране, отправени от 
страна на Турция, които не могат да 
бъдат продължени по правни или 
процедурни причини; призовава Турция 
да избягва каквито и да било преки 
или непреки контакти с движението
„Фетуллах Гюлен“;

Or. nl

Изменение 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Проектопредложение за резолюция
Параграф 33

Проектопредложение за резолюция Изменение

33. отново осъжда категорично и силно 
продължаващите терористични 
нападения на ПКК, която е в списъка на 
ЕС на терористични организации, и 
изразява пълната си солидарност с 

33. отново осъжда категорично и силно 
продължаващите терористични 
нападения на ПКК, която е в списъка на 
ЕС на терористични организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
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Турция; призовава държавите-членки на 
ЕС, в тясна координация с координатора 
на ЕС за борба с тероризма и Европол и 
при зачитане на правата на човека, 
основните свободи и международното 
право, да засилят сътрудничеството с 
Турция в борбата срещу тероризма и в 
борбата срещу организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
улеснят провеждането на адекватен 
информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно 
исканията за екстрадиране, отправени от 
страна на Турция, които не могат да 
бъдат продължени по правни или 
процедурни причини;

Турция; призовава държавите-членки на 
ЕС, в тясна координация с координатора 
на ЕС за борба с тероризма и Европол и 
при зачитане на правата на човека, 
основните свободи и международното 
право, да засилят сътрудничеството с 
Турция в борбата срещу тероризма и в 
борбата срещу организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
улеснят провеждането на адекватен 
информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно 
исканията за екстрадиране, отправени от 
страна на Турция, при условие че става 
въпрос за автентични и 
правдоподобни съмнения за свързани с 
тероризъм престъпления, а не за 
опит за ограничаване и приглушаване
на легитимна политическа дейност, 
представителство и разногласия;

Or. en

Изменение 393
Arnaud Danjean

Проектопредложение за резолюция
Параграф 33

Проектопредложение за резолюция Изменение

33. отново осъжда категорично и силно 
продължаващите терористични 
нападения на ПКК, която е в списъка на 
ЕС на терористични организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
Турция; призовава държавите-членки на 
ЕС, в тясна координация с координатора 
на ЕС за борба с тероризма и Европол и 
при зачитане на правата на човека, 
основните свободи и международното 
право, да засилят сътрудничеството с 
Турция в борбата срещу тероризма и в 
борбата срещу организираната 

33. отново осъжда категорично и силно 
продължаващите терористични 
нападения на ПКК, която е в списъка на 
ЕС на терористични организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
Турция; призовава държавите-членки на 
ЕС, в тясна координация с координатора 
на ЕС за борба с тероризма и Европол и 
при зачитане на правата на човека, 
основните свободи и международното 
право, да засилят сътрудничеството с 
Турция в борбата срещу тероризма и в 
борбата срещу организираната 
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престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
улеснят провеждането на адекватен 
информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно 
исканията за екстрадиране, отправени от 
страна на Турция, които не могат да 
бъдат продължени по правни или 
процедурни причини;

престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
улеснят провеждането на адекватен 
информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно 
исканията за екстрадиране, отправени от 
страна на Турция, които не могат да 
бъдат продължени по правни или 
процедурни причини, и призовава
Турция да предостави добре 
аргументирани случаи;

Or. en

Изменение 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 33a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

33a. изразява съжаление по повод 
злоупотребата с Наказателния 
кодекс и законите за борба с 
тероризма с цел тормоз, арестуване и 
инкриминиране на мирните кюрдски 
коментатори, политици, активисти 
и демонстранти, включително и 
деца; призовава турското 
правителство да зачита правото на 
легитимен коментар, политическа 
дейност и мирни протести, и да 
отменя законодателство като 
членове 220/6 и 220/7 от турския 
Наказателен кодекс и член 2/2 от 
Закона за борба с тероризма;

Or. en

Изменение 395
Birgit Schnieber-Jastram
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 33a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

33a. изразява загриженост за 
ограниченията при упражняване 
свободата на изразяване на мнение в 
резултат на ограничителното 
тълкуване на законодателството за 
борба с тероризма, по-специално на 
общата дефиниция за тероризъм 
според Закона за борба с тероризма и 
призовава Турция да преразгледа 
закона;

Or. en

Изменение 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Предложение за резолюция
Параграф 33а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

33а. отново осъжда категорично 
продължаващото насилие във връзка с 
кюрдския въпрос; приканва 
Комисията и държавите-членки на 
ЕС, в съответствие с достиженията 
на общностното право, на 
критериите от Копенхаген и по-
специално зачитането на основните 
права и свободи, и на 
международното право, настоятелно 
да призове турското правителство да 
промени закона за борба с тероризма 
и закона за престъпността; приканва 
държавите-членки да извадят ПКК 
от списъка на ЕС на терористичните 
организации1, защото много често 
това води до уподобяването на 

                                               
1 Решение 2002/460/ЕО на Съвета, Решение 2002/334/ЕО на Съвета, решение на 
Първоинстанционния съд (седми състав) от 3 Април 2008 г. ПКК/Съвет (дело T-229/02).
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членовете на кюрдската общност на 
терористи в някои държави членки;

Or. fr

Изменение 397
Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 33a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

33a. отбелязва с дълбока 
загриженост, че законодателството 
за борба с тероризма продължава да 
се прилага в прекомерно широки 
граници, а решенията често се 
основават на тайни свидетелски 
показания, които не се предоставят 
на адвокатите на защитата, особено 
във връзка с преследването на лица, 
заподозрени в принадлежност към 
Съюза на кюрдските общности 
(СКО); призовава турското 
правителство да приведе 
дефиницията за тероризъм в 
съответствие с международните 
стандарти и норми, по-специално с 
принципите на законност и правна 
сигурност и да проведе спешен преглед 
на преследванията по силата на това 
законодателство, като се гарантира, 
че легитимното свободно изразяване 
на мнение няма да бъде 
криминализирано;

Or. en

Изменение 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 33a (нов)
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Проектопредложение за резолюция Изменение

33a. в този контекст счита 
трагедията при Uludere с 35 невинни 
жертви като пример за 
„произшествие“ и за последица от 
борбата с тероризма с единственото 
участие на силите от службите за 
безопасност; изисква от турското 
правителство да се извини и да 
компенсира семействата на 
жертвите от Uludere, както и да 
информира обществеността относно 
текущите разследвания;

Or. en

Изменение 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е 
единствената страна кандидатка без 
либерализиране на визовия режим; 
подчертава, че е важно да бъде 
улеснен достъпът до Европейския 
съюз на бизнесмени, представители 
на академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество; подкрепя усилията на 
Комисията и държавите-членки за 
прилагането на визовия кодекс, 
хармонизирането и опростяването на 
изискванията за визи и създаването 
на нови центрове за улесняване на 
издаването на визи в Турция; 
настоятелно призовава Турция без по-
нататъшно забавяне да подпише и 
прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 

заличава се
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докато това споразумение влезе в 
сила, съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на 
засилването на сътрудничеството 
между ЕС и Турция в областта на 
управлението на миграцията и 
граничния контрол, наред с другото, 
предвид големия процент нелегални 
имигранти, влизащи на територията 
на ЕС през Турция; счита, че след 
като споразумението за реадмисия 
влезе в сила, Съветът следва да 
предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

Or. en

Изменение 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 34

Предложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е 
единствената страна кандидатка без 
либерализиране на визовия режим; 
подчертава, че е важно да бъде 
улеснен достъпът до Европейския 
съюз на бизнесмени, представители 
на академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество; подкрепя усилията на 
Комисията и държавите-членки за 
прилагането на визовия кодекс, 
хармонизирането и опростяването на 
изискванията за визи и създаването 
на нови центрове за улесняване на 
издаването на визи в Турция;
настоятелно призовава Турция без по-
нататъшно забавяне да подпише и 
прилага споразумение за реадмисия
между ЕС и Турция и да гарантира, че 

34. настоятелно призовава Турция без 
по-нататъшно забавяне да подпише и 
прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция;
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докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът 
следва да предостави мандат на 
Комисията да започне диалог за 
визовия режим и да определи пътна 
карта;

Or. nl

Изменение 401
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 34

Предложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е 
единствената страна кандидатка без 
либерализиране на визовия режим; 
подчертава, че е важно да бъде 
улеснен достъпът до Европейския 
съюз на бизнесмени, представители 
на академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество; подкрепя усилията на 
Комисията и държавите-членки за 
прилагането на визовия кодекс, 
хармонизирането и опростяването на 
изискванията за визи и създаването 
на нови центрове за улесняване на 
издаването на визи в Турция;
настоятелно призовава Турция без по-
нататъшно забавяне да подпише и 
прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 

34. настоятелно призовава Турция без 
по-нататъшно забавяне да подпише и 
прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция;
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докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът 
следва да предостави мандат на 
Комисията да започне диалог за 
визовия режим и да определи пътна 
карта;

Or. nl

Изменение 402
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени,
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз от страна на 
турски бизнесмени и представители на 
академичните среди; подкрепя усилията 
на Комисията и държавите-членки за 
прилагането на визовия кодекс, 
хармонизирането и опростяването на 
изискванията за визи и създаването на 
нови центрове за улесняване на 
издаването на визи в Турция; 
настоятелно призовава Турция без по-
нататъшно забавяне да подпише и 
прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
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съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

Or. en

Изменение 403
Boris Zala

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е
единствената страна кандидатка без 
либерализиране на визовия режим; 
подчертава, че е важно да бъде улеснен 
достъпът до Европейския съюз на 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество; подкрепя усилията на 
Комисията и държавите-членки за 
прилагането на визовия кодекс, 
хармонизирането и опростяването на 
изискванията за визи и създаването на 
нови центрове за улесняване на 
издаването на визи в Турция; 
настоятелно призовава Турция без по-
нататъшно забавяне да подпише и 
прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 

34. изразява загриженост,, че Турция 
остава единствената страна кандидатка 
без либерализиране на визовия режим; 
подчертава, че е важно да бъде улеснен 
достъпът до Европейския съюз на 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество; подкрепя усилията на 
Комисията и държавите-членки за 
прилагането на визовия кодекс, 
хармонизирането и опростяването на 
изискванията за визи и създаването на 
нови центрове за улесняване на 
издаването на визи в Турция; 
настоятелно призовава Турция без по-
нататъшно забавяне да подпише и 
прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
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споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

Or. en

Изменение 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава 
Турция без по-нататъшно забавяне да
подпише и прилага споразумение за 
реадмисия между ЕС и Турция и да 
гарантира, че докато това 
споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; изисква от Съвета да
предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да
определи пътна карта за 
либерализиране на визовия режим; 
отбелязва приключването на 
преговорите между ЕС и Турция по 
споразумението за реадмисия и 
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подчертава значението на 
засилването на сътрудничеството 
между ЕС и Турция в областта на 
управлението на миграцията и 
граничния контрол, наред с другото, 
предвид големия процент нелегални 
имигранти, влизащи на територията 
на ЕС през Турция; счита, че след 
като споразумението за реадмисия 
влезе в сила, Съветът следва да 
предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

заключенията на Съвета по
правосъдие и вътрешни работи от 25 
февруари 2011 г.; призовава както 
Турция, така и ЕС да спазват изцяло 
своите задължения по този въпрос 
съгласно международното право за 
закрила на правата на човека, особено 
принципа на неотблъскване;

Or. en

Изменение 405
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Параграф 34

Предложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава 
Турция без по-нататъшно забавяне да 
подпише и прилага споразумение за 
реадмисия между ЕС и Турция и да 
гарантира, че докато това 
споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; подчертава обаче, че 
незабавното подписване и прилагане 
на споразумение за реадмисия между 
ЕС и Турция от страна на турското 
правителство е задължителна 
предпоставка за визови облекчения; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
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подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът 
следва да предостави мандат на 
Комисията да започне диалог за 
визовия режим и да определи пътна 
карта;

Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция;

Or. de

Изменение 406
Raimon Obiols

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло;
смята, че разпоредбите от 
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на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

споразумението за реадмисия между 
ЕС и Турция не бива да занижават 
вече установените стандарти в 
съществуващите двустранни 
споразумения; подчертава значението 
на засилването на сътрудничеството 
между ЕС и Турция в областта на 
управлението на миграцията и 
граничния контрол, наред с другото, 
предвид големия процент нелегални 
имигранти, влизащи на територията на 
ЕС през Турция; счита, че след като 
споразумението за реадмисия влезе в 
сила, Съветът следва да предостави 
мандат на Комисията да започне диалог 
за визовия режим и да определи пътна 
карта за либерализиране на визовия 
режим;

Or. en

Изменение 407
Димитър Стоянов

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
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между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението 
на миграцията и граничния контрол, 
наред с другото, предвид големия 
процент нелегални имигранти, влизащи 
на територията на ЕС през Турция; 
счита, че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на големия 
процент нелегални имигранти, влизащи 
на територията на ЕС през Турция; 
счита, че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

Or. bg

Изменение 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 



AM\888692BG.doc 275/314 PE478.719v01-00

BG

съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; 
припомня, че през периода 2011–2013 г. 
на Турция ще бъдат отпуснати общо 
539 милиона евро за програми по 
трансгранично сътрудничество чрез 
Инструмента за 
предприсъединителна помощ; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

Or. en

Изменение 409
Francisco José Millán Mon

Предложение за резолюция
Параграф 34

Предложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
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без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че визовата политика на турското 
правителство по отношение на 
гражданите от трети държави 
следва да се доближава все повече до 
визовата политика, водена от ЕС;
счита, че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

Or. es

Изменение 410
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
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създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията, борбата с трафика на 
хора и граничния контрол, наред с 
другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта за 
либерализиране на визовия режим;

Or. en

Изменение 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
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създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция и 
окупираната част на Кипър; счита, че 
след като споразумението за реадмисия 
влезе в сила, Съветът следва да 
предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

Or. en

Изменение 412
Метин Казак, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
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създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът
следва да предостави мандат на 
Комисията да започне диалог за визовия 
режим и да определи пътна карта;

създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че споразумението за реадмисия следва 
да влезе в сила едновременно с 
предоставяне от Съвета на мандат на 
Комисията да започне диалог за визовия 
режим и да определи пътна карта за 
либерализиране на визовия режим;

Or. en

Изменение 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
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създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта за 
либерализиране на визовия режим;

Or. en

Изменение 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени,
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
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улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта за 
либерализиране на визовия режим;

Or. en

Изменение 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
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Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

Турция; настоятелно призовава Турция 
без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта за 
либерализиране на визовия режим;

Or. en

Изменение 416
Cristian Silviu Buşoi

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 

34. отбелязва, че Турция е единствената 
страна кандидатка без либерализиране 
на визовия режим; подчертава, че е 
важно да бъде улеснен достъпът до 
Европейския съюз на бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество; подкрепя 
усилията на Комисията и държавите-
членки за прилагането на визовия 
кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и 
създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в 
Турция; настоятелно призовава Турция 
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без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

без по-нататъшно забавяне да подпише 
и прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта за 
либерализиране на визовия режим;

Or. en

Изменение 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34

Проектопредложение за резолюция Изменение

34. отбелязва, че Турция е 
единствената страна кандидатка без 
либерализиране на визовия режим; 
подчертава, че е важно да бъде улеснен 
достъпът до Европейския съюз на 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество; подкрепя усилията на 
Комисията и държавите-членки за 
прилагането на визовия кодекс, 
хармонизирането и опростяването на 
изискванията за визи и създаването на 
нови центрове за улесняване на 
издаването на визи в Турция; 
настоятелно призовава Турция без по-

34. изразява съжаление, че Турция е 
единствената страна кандидатка без 
либерализиране на визовия режим; 
подчертава, че е важно да бъде улеснен 
достъпът до Европейския съюз на 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество; подкрепя усилията на 
Комисията и държавите-членки за 
прилагането на визовия кодекс, 
хармонизирането и опростяването на 
изискванията за визи и създаването на 
нови центрове за улесняване на 
издаването на визи в Турция; 
настоятелно призовава Турция без по-
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нататъшно забавяне да подпише и 
прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на 
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта;

нататъшно забавяне да подпише и 
прилага споразумение за реадмисия 
между ЕС и Турция и да гарантира, че 
докато това споразумение влезе в сила, 
съществуващите двустранни 
споразумения се прилагат изцяло; 
подчертава значението на засилването 
на сътрудничеството между ЕС и 
Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред 
с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на
територията на ЕС през Турция; счита, 
че след като споразумението за 
реадмисия влезе в сила, Съветът следва 
да предостави мандат на Комисията да 
започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта без забавяне;

Or. en

Изменение 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Предложение за резолюция
Параграф 34a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

34а. отбелязва, че изплащането на 
средства на Турция в рамките на 
Инструмента за 
предприсъединителна помощ следва 
да бъде обвързано с конкретния 
напредък на страната в борбата с 
незаконната имиграция в ЕС и със 
сигурността на границата й с Гърция 
и България;

Or. de

Изменение 419
Birgit Schnieber-Jastram
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 34a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

34a. приветства напредъка, който 
Турция отбеляза в областта на 
възобновяемата енергия и подкрепя 
по-нататъшните усилия да повиши 
употребата на възобновяемите 
енергийни източници във всички 
сектори;

Or. en

Изменение 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

34a. изразява загриженост за 
двустранните споразумения между 
Турция и съседните държави, сред 
които Пакистан, Судан, Иран, Сирия, 
Либия и бившите съветски републики 
от Централна Азия, за отмяна на 
изискванията за туристически визи, 
тъй като гражданите на тези 
държави, които легално влязат на 
територията на Турция, биха могли 
да се превърнат в потенциални 
„нередовни“ имигранти на 
територията на ЕС;   

Or. en

Изменение 421
Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34a (нов)
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Проектопредложение за резолюция Изменение

34a. изразява съжаление по повод 
забавянето на внасянето в турското 
Велико народно събрание на 
законодателство за защита на 
правата на бежанците и лицата, 
търсещи убежище, изразява 
загриженост относно 
продължаващите сведения за лица, 
репатрирани в държави, където 
могат да бъдат изложени на риск от 
изтезания или други злоупотреби с 
правата на човека след произволния 
отказ на достъп до процедура по 
предоставяне на убежище;

Or. en

Изменение 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

34a. изразява загриженост по повод 
продължаващия произволен отказ за 
достъп до процедура по предоставяне 
на убежище и практиката за 
отблъскване на бежанци, лица 
търсещи убежище и други хора, 
които може да се нуждаят от 
защита; настоятелно призовава 
правителството да приведе в 
съответствие онези разпоредби, 
уреждащи международните 
стандарти за задържане, които 
ЕСПЧ постанови за незаконни в 
делото Abdolkhani и Karimina с/у 
Турция; призовава турското Велико 
народно събрание да приеме 
изчерпателно законодателство, 
съвместимо с международните 
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стандарти за защита и приемане с 
цел защита правата на всички 
бежанци, лица търсещи убежище и 
други хора, които може да се 
нуждаят от защита, без 
дискриминация в рамките на 
турската юрисдикция;

Or. en

Изменение 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Проектопредложение за резолюция
Параграф 34б (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

34б. изразява дълбока загриженост 
поради продължаващите нарушения 
на човешките права на бежанци, 
лица, търсещи убежище, и мигранти 
от двете страни на гръцко-турската 
граница, сухоземна и морска, където 
също така оперират и силите на 
FRONTEX; счита проекта на 
гръцките власти за изграждане на 
стена от 12,5 км по границата с 
Турция за неуместна мярка за 
разрешаване на въпроса с миграцията;

Or. en

Изменение 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 35

Предложение за резолюция Изменение

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на 
ЕС за кавказки и каспийски нефтени и 

заличава се
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газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; 
подчертава стратегическата роля на 
тръбопровода „Набуко“ и други 
газопроводи, като например бъдещия 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-
Italy) транзитен коридор за газ за 
енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата 
роля и потенциал на Турция, също и 
за инвестициите на ЕС и по-
нататъшното сътрудничество с ЕС, 
е необходим размисъл относно 
стойността на започването на 
преговори по Глава 15 относно 
енергетиката, с оглед на 
допълнителния стратегически диалог 
ЕС – Турция относно енергетиката;

Or. nl

Изменение 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Проектопредложение за резолюция
Параграф 35

Проектопредложение за резолюция Изменение

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на 
тръбопровода „Набуко“ и други 
газопроводи, като например бъдещия 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
транзитен коридор за газ за енергийната 
сигурност на Европейския съюз; счита, 
че при разглеждането на 
стратегическата роля и потенциал на 
Турция, също и за инвестициите на ЕС и 

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и географската й
близост до богатите на нефт 
държави от Близкия изток; 
подчертава стратегическото значение
на реализирането на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата роля 
и потенциал на Турция, също и за 
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по-нататъшното сътрудничество с ЕС, е 
необходим размисъл относно 
стойността на започването на преговори 
по Глава 15 относно енергетиката, с 
оглед на допълнителния стратегически 
диалог ЕС – Турция относно 
енергетиката;

инвестициите на ЕС и по-нататъшното 
сътрудничество с ЕС и като взема под 
внимание съдържанието на параграф 
30 от настоящия доклад, е необходим 
размисъл относно стойността на 
започването на преговори по Глава 15 
относно енергетиката, с оглед на 
допълнителния стратегически диалог 
ЕС – Турция относно енергетиката;

Or. en

Изменение 426
Charles Tannock

Проектопредложение за резолюция
Параграф 35

Проектопредложение за резолюция Изменение

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата роля 
и потенциал на Турция, също и за 
инвестициите на ЕС и по-нататъшното 
сътрудничество с ЕС, е необходим 
размисъл относно стойността на 
започването на преговори по Глава 15 
относно енергетиката, с оглед на 
допълнителния стратегически диалог 
ЕС – Турция относно енергетиката;

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на планирания 
тръбопровод „Набуко“ и други 
газопроводи, като например бъдещия 
ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy) 
транзитен коридор за газ за енергийната 
сигурност на Европейския съюз; 
настоятелно призовава Турция и 
Азербайджан да преустановят 
изолационната политика спрямо 
Армения, като системно я изключват 
от проекти, целящи предоставянето 
на енергийна сигурност за ЕС; счита, 
че при разглеждането на 
стратегическата роля и потенциал на 
Турция, също и за инвестициите на ЕС и 
по-нататъшното сътрудничество с ЕС, е 
необходим размисъл относно 
стойността на започването на преговори 
по Глава 15 относно енергетиката, с 
оглед на допълнителния стратегически 
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диалог ЕС – Турция относно 
енергетиката;

Or. en

Изменение 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Проектопредложение за резолюция
Параграф 35

Проектопредложение за резолюция Изменение

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата роля 
и потенциал на Турция, също и за 
инвестициите на ЕС и по-нататъшното 
сътрудничество с ЕС, е необходим 
размисъл относно стойността на 
започването на преговори по Глава 15 
относно енергетиката, с оглед на 
допълнителния стратегически диалог 
ЕС – Турция относно енергетиката;

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; подчертава 
потенциала на Турция за 
възобновяема енергия, значителните 
соларни, вятърни и геотермални 
ресурси и възможността ЕС да внася 
електричество от възобновяеми 
енергийни източници от Турция чрез 
високоволтови, постояннотокови 
линии за пренос на дълги разстояния, 
като това би допринесло не само за 
нашата енергийна сигурност, но и за 
нашите цели за възобновяема енергия;
счита, че при разглеждането на 
стратегическата роля и потенциал на 
Турция, също и за инвестициите на ЕС и 
по-нататъшното сътрудничество с ЕС, е 
необходим размисъл относно 
стойността на започването на преговори 
по Глава 15 относно енергетиката, с 
оглед на допълнителния стратегически 
диалог ЕС – Турция относно 
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енергетиката;

Or. en

Изменение 428
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Параграф 35

Предложение за резолюция Изменение

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че предвид 
стратегическата роля на Турция, а 
също и на потенциала на страната за 
инвестиции на ЕС и за по-
нататъшното сътрудничество с ЕС 
следва да се обмисли евентуалната 
полза от започването на преговори по 
Глава 15 относно енергетиката с 
оглед подобряване на стратегически 
диалог между ЕС и Турция в 
областта на енергетиката;

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз;

Or. de

Изменение 429
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 35
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Проектопредложение за резолюция Изменение

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата роля 
и потенциал на Турция, също и за 
инвестициите на ЕС и по-
нататъшното сътрудничество с ЕС, е 
необходим размисъл относно 
стойността на започването на
преговори по Глава 15 относно
енергетиката, с оглед на 
допълнителния стратегически диалог 
ЕС – Турция относно енергетиката;

35. припомня централната роля на 
Турция като основна транзитна 
държава за кавказки и каспийски 
нефтени и газови ресурси и близостта
на Турция с Ирак и неговия развиващ се 
нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за европейската енергийна
сигурност; счита, че при разглеждането 
на стратегическата роля и потенциал на 
Турция, също и за европейските 
инвестиции и сътрудничество, 
преговорите по Глава 15 (енергетика) 
следва да започнат възможно най-
скоро;

Or. en

Изменение 430
Antigoni Papadopoulou

Проектопредложение за резолюция
Параграф 35

Проектопредложение за резолюция Изменение

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
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Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата роля 
и потенциал на Турция, също и за 
инвестициите на ЕС и по-нататъшното 
сътрудничество с ЕС, е необходим 
размисъл относно стойността на 
започването на преговори по Глава 15 
относно енергетиката, с оглед на 
допълнителния стратегически диалог 
ЕС – Турция относно енергетиката;

Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата роля 
и потенциал на Турция, също и за 
инвестициите на ЕС и по-нататъшното 
сътрудничество с ЕС, е необходим 
размисъл относно стойността на 
започването на преговори по Глава 15 
относно енергетиката, при условие, че 
Турция ще поеме ангажимент за 
пълно зачитане на суверенните права 
на Република Кипър и ще прекрати 
незабавно отправянето на заплахи 
към нея, както и ще изпълнява 
задълженията, описани в рамката за 
преговори за добросъседски 
отношения и мирното уреждане на 
спорове;

Or. en

Изменение 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 35

Проектопредложение за резолюция Изменение

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата роля 
и потенциал на Турция, също и за 
инвестициите на ЕС и по-нататъшното 
сътрудничество с ЕС, е необходим 

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата роля 
и потенциал на Турция, също и за 
инвестициите на ЕС и по-нататъшното 
сътрудничество с ЕС, е необходим 
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размисъл относно стойността на 
започването на преговори по Глава 15 
относно енергетиката, с оглед на 
допълнителния стратегически диалог 
ЕС – Турция относно енергетиката;

размисъл относно стойността на 
започването на преговори по Глава 15 
относно енергетиката, при условие, че 
Турция ще поеме ангажимент за 
пълно зачитане на суверенните права 
на всички държави членки, 
включително правото на Република 
Кипър на изключителна икономическа 
зона, както и изпълнение на 
задълженията, описани в рамката за 
преговори за добросъседски 
отношения и мирното уреждане на 
спорове;

Or. en

Изменение 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Проектопредложение за резолюция
Параграф 35

Проектопредложение за резолюция Изменение

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата роля 
и потенциал на Турция, също и за 
инвестициите на ЕС и по-нататъшното 
сътрудничество с ЕС, е необходим 
размисъл относно стойността на
започването на преговори по Глава 15 
относно енергетиката, с оглед на 
допълнителния стратегически диалог 
ЕС – Турция относно енергетиката;

35. припомня централната роля на 
Турция като енергийния коридор на ЕС 
за кавказки и каспийски нефтени и 
газови ресурси и стратегическата 
близост на Турция с Ирак и неговия 
развиващ се нефтен пазар; подчертава 
стратегическата роля на тръбопровода 
„Набуко“ и други газопроводи, като 
например бъдещия ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор 
за газ за енергийната сигурност на 
Европейския съюз; счита, че при 
разглеждането на стратегическата роля 
и потенциал на Турция, също и за 
инвестициите на ЕС и по-нататъшното 
сътрудничество с ЕС, е необходим 
размисъл относно започването на 
преговори по Глава 15 относно 
енергетиката, с оглед на допълнителния 
стратегически диалог ЕС – Турция 
относно енергетиката;



AM\888692BG.doc 295/314 PE478.719v01-00

BG

Or. en

Изменение 433
Rolandas Paksas

Предложение за резолюция
Параграф 36

Предложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като светска демокрация с 
преобладаващо мюсюлманско 
население и важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

Or. lt

Изменение 434
Norica Nicolai
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 36

Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; подчертава ролята на 
Турция като важен регионален фактор, 
особено в областта на политиката за 
сигурност и отбрана, в Близкия изток, 
Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

Or. en

Изменение 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36
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Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като 
пример за демократизиране на 
арабските държави; подкрепя 
твърдата позиция и ангажимент на 
Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за 
защитата на сирийските бежанци; 
призовава ЕС и Турция да засилят 
съществуващия политически диалог 
относно външнополитическия избор и 
цели от взаимен интерес; насърчава 
Турция да развива своята външна 
политика в рамките на диалога и 
координацията с Европейския съюз и 
постепенно да приведе своята външна 
политика в съответствие с тази на 
ЕС, с оглед на създаването на ценни 
взаимодействия и укрепване на 
потенциала за положително влияние;

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог;

Or. en

Изменение 436
Метин Казак, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36

Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
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за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като 
пример за демократизиране на 
арабските държави; подкрепя твърдата 
позиция и ангажимент на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и припомня важната й роля за 
защитата на сирийските бежанци; 
призовава ЕС и Турция да засилят 
съществуващия политически диалог 
относно външнополитическия избор и 
цели от взаимен интерес; насърчава 
Турция да развива своята външна 
политика в рамките на диалога и 
координацията с Европейския съюз и 
постепенно да приведе своята външна 
политика в съответствие с тази на ЕС, с 
оглед на създаването на ценни 
взаимодействия и укрепване на 
потенциала за положително влияние;

за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ, 
Централна Азия и Африканския рог и
в демократичния процес на преход на
арабските държави в значими области 
на политиката, сред които 
политически реформи, икономически 
реформи и изграждане на 
институционален капацитет; 
подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

Or. en

Изменение 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36

Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
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Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като водеща 
държава в региона с ефективна 
икономика и развити демократични 
институции; подкрепя твърдата 
позиция и ангажимент на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и припомня важната й роля за 
защитата на сирийските бежанци; 
призовава ЕС и Турция да засилят 
съществуващия политически диалог 
относно външнополитическия избор и 
цели от взаимен интерес; насърчава 
Турция да развива своята външна 
политика в рамките на диалога и 
координацията с Европейския съюз и 
постепенно да приведе своята външна 
политика в съответствие с тази на ЕС, с 
оглед на създаването на ценни 
взаимодействия и укрепване на 
потенциала за положително влияние;

Or. en

Изменение 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 36

Предложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция 
и ангажимент на Турция по 
отношение на демократичните сили 
в Сирия и припомня важната й роля 

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; призовава ЕС и Турция да 
засилят съществуващия политически 
диалог относно външнополитическия 
избор и цели от взаимен интерес; 
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за защитата на сирийските 
бежанци; призовава ЕС и Турция да 
засилят съществуващия политически 
диалог относно външнополитическия 
избор и цели от взаимен интерес; 
насърчава Турция да развива своята 
външна политика в рамките на диалога 
и координацията с Европейския съюз и 
постепенно да приведе своята външна 
политика в съответствие с тази на ЕС, с 
оглед на създаването на ценни 
взаимодействия и укрепване на 
потенциала за положително влияние;

насърчава Турция да развива своята 
външна политика в рамките на диалога 
и координацията с Европейския съюз и 
постепенно да приведе своята външна 
политика в съответствие с тази на ЕС, с 
оглед на създаването на ценни 
взаимодействия и укрепване на 
потенциала за положително влияние;

Or. nl

Изменение 439
Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36

Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; изразява подкрепа за 
усилията на Турция да допринесе за 
продължаването на диалога и 
сътрудничеството на високо равнище 
между Афганистан и Пакистан и 
приветства процеса от Истанбул, 
започнат с цел засилване на 
регионалното сътрудничество между 
Афганистан и неговите съседи;
подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 



AM\888692BG.doc 301/314 PE478.719v01-00

BG

приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

припомня важната й роля за защитата на 
сирийските граждани; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

Or. en

Изменение 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Предложение за резолюция
Параграф 36

Предложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци, като 
същевременно посочва, че 
настоящата политика на Турция 
спрямо Сирия се различава от 
политиката, следвана от ЕС; 
призовава ЕС и Турция да засилят 
съществуващия политически диалог 
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Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

относно външнополитическия избор и 
цели от взаимен интерес; насърчава 
Турция да развива своята външна 
политика в рамките на диалога и 
координацията с Европейския съюз и 
постепенно да приведе своята външна 
политика в съответствие с тази на ЕС, с 
оглед на създаването на ценни 
взаимодействия и укрепване на 
потенциала за положително влияние;

Or. it

Изменение 441
Ana Gomes

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36

Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като 
пример за демократизиране на 
арабските държави; подкрепя твърдата 
позиция и ангажимент на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и припомня важната й роля за 
защитата на сирийските бежанци; 
призовава ЕС и Турция да засилят 
съществуващия политически диалог 
относно външнополитическия избор и 
цели от взаимен интерес; насърчава 
Турция да развива своята външна
политика в рамките на диалога и 
координацията с Европейския съюз и 
постепенно да приведе своята външна 
политика в съответствие с тази на ЕС, с 
оглед на създаването на ценни 

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог; подкрепя твърдата 
позиция и ангажимент на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и припомня важната й роля за 
защитата на сирийските бежанци; 
призовава ЕС и Турция да засилят 
съществуващия политически диалог 
относно външнополитическия избор и 
цели от взаимен интерес; насърчава 
Турция да развива своята външна 
политика в рамките на диалога и 
координацията с Европейския съюз и 
постепенно да приведе своята външна 
политика в съответствие с тази на ЕС, с 
оглед на създаването на ценни 
взаимодействия и укрепване на 
потенциала за положително влияние;
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взаимодействия и укрепване на 
потенциала за положително влияние;

Or. en

Изменение 442
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36

Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията 
с Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия 
и укрепване на потенциала за 
положително влияние;

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес;

Or. en
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Изменение 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Антония Първанова

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36

Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога с Европейския съюз 
и да увеличи координацията на своята 
външна политика с тази на ЕС, с оглед 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

Or. en

Изменение 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36
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Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като 
източник на вдъхновение за 
демократизиране на арабските държави; 
подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

Or. en

Изменение 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36

Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за общата външна политика и 
политиката за сигурност на 
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за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията
с Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия 
и укрепване на потенциала за 
положително влияние;

Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като 
потенциален пример за 
демократизиране на арабските държави; 
подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическите ценности,
избор и цели от взаимен интерес; 
насърчава Турция да развива своята 
външна политика и политика в 
областта на сигурността в 
контекста на взаимозависимостта с 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36

Проектопредложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като 
партньор за демократизиране на 
арабските държави; подкрепя твърдата 
позиция и ангажимент на Турция по 
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демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

отношение на демократичните сили в 
Сирия и припомня важната й роля за 
защитата на сирийските бежанци; 
призовава ЕС и Турция да засилят 
съществуващия политически диалог 
относно външнополитическия избор и 
цели от взаимен интерес; насърчава 
Турция да развива своята външна 
политика в рамките на диалога и 
координацията с Европейския съюз и 
постепенно да приведе своята външна 
политика в съответствие с тази на ЕС, с 
оглед на създаването на ценни 
взаимодействия и укрепване на 
потенциала за положително влияние;

Or. en

Изменение 447
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 36

Предложение за резолюция Изменение

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 

36. подчертава стратегическата роля на 
Турция, в политически и географски 
аспект, за външната политика на 
Европейския съюз и неговата политика 
за съседство; припомня ролята на 
Турция като важен регионален фактор в 
Близкия изток, Западните Балкани, 
Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и 
Африканския рог, както и като пример 
за демократизиране на арабските 
държави; подкрепя твърдата позиция и 
ангажимент на Турция по отношение на 
демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на 
сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия 
политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от 
взаимен интерес; насърчава Турция да 
развива своята външна политика в 
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рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние;

рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да 
приведе своята външна политика в 
съответствие с тази на ЕС, с оглед на 
създаването на ценни взаимодействия и 
укрепване на потенциала за 
положително влияние; в този 
контекст, отбелязва, че към 
настоящия момент Турция 
продължава да подкопава санкциите 
на ЕС срещу Иран;

Or. nl

Изменение 448
Geoffrey Van Orden

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

36a. настоятелно призовава Турция, 
като основна дестинация за ирански 
петрол, да се присъедини към 
петролното ембарго, наложено от 
ЕС върху Иран във връзка с ядрената 
оръжейна програма на Иран, и 
призовава демокрациите и техните 
съюзници да сътрудничат за 
гарантирането на алтернативни 
източници на петрол за Турция;

Or. en

Изменение 449
Ria Oomen-Ruijten

Проектопредложение за резолюция
Параграф 36a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

36a. припомня значението на 
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тясната координация и 
сътрудничество между Турция и ЕС 
по въпроса за ядреното 
разпространение в Иран и счита, че 
Турция може да играе важна и 
конструктивна роля за 
опосредстването и насърчаването на 
диалога с Иран за намиране на 
незабавно решение и за гарантиране 
на пълна подкрепа за санкциите срещу 
Иран;

Or. en

Изменение 450
Eduard Kukan

Проектопредложение за резолюция
Параграф 37

Проектопредложение за резолюция Изменение

37. припомня амбицията на Турция да 
вдъхновява и подпомага демократичния 
преход и социално-икономическите 
реформи в южните съседни държави; 
отбелязва, че участието на турските 
институции и неправителствени 
организации в инструментите на ЕПС 
би постигнало уникален ефект на 
взаимодействие, особено в области като 
изграждане на институциите и развитие 
на гражданското общество; счита, че 
практическото сътрудничество следва 
да бъде допълнено от структуриран 
диалог между ЕС и Турция с цел 
координиране на съответните им 
политики на съседство;

37. припомня амбицията на Турция да 
вдъхновява и подпомага демократичния 
преход и социално-икономическите 
реформи в южните съседни държави; 
отбелязва, че участието на турските 
институции и неправителствени 
организации в инструментите на ЕПС 
би постигнало уникален ефект на 
взаимодействие, особено в области като 
изграждане на институциите, социално-
икономическо развитие и развитие на 
гражданското общество; счита, че 
практическото сътрудничество следва 
да бъде допълнено от структуриран 
диалог между ЕС и Турция с цел 
координиране на съответните им 
политики на съседство;

Or. en

Изменение 451
Emine Bozkurt
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Проектопредложение за резолюция
Параграф 37a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

37a. подчертава значението на 
установяването на междуличностни 
контакти и следователно призовава 
Комисията да създаде програми за 
опосредстване на взаимодействието в 
различни области между гражданите 
на Турция и ЕС;

Or. en

Изменение 452
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 37a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

37a. отбелязва, че едва от 2007 година 
насам Турция е получила близо 4 
милиарда евро финансова помощ от 
ЕС; отбелязва, че за периода 2011—
2013 г. Комисията е отпуснала 2,5 
милиарда евро на Турция; 
следователно предлага незабавно 
спиране на финансирането на 
помощта за развитие за Турция;

Or. nl

Изменение 453
Rolandas Paksas

Предложение за резолюция
Параграф 37a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

37a. подчертава, че Турция е 
стратегически партньор на ЕС в 
Черноморския регион; призовава 
Турция да подкрепя и да участва 
активно в прилагането на 
политиките и действията на ЕС в 
Черноморския регион;

Or. lt

Изменение 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Проектопредложение за резолюция
Параграф 38

Проектопредложение за резолюция Изменение

38. приветства ратифицирането от 
страна на Турция на Факултативния 
протокол към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
против изтезанията;

заличава се

Or. en

Изменение 455
Richard Howitt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 38

Проектопредложение за резолюция Изменение

38. приветства ратифицирането от 
страна на Турция на Факултативния 
протокол към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
против изтезанията;

38. приветства ратифицирането от 
страна на Турция на Факултативния 
протокол към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
против изтезанията; и настоятелно 
призовава за незабавно приемане на 
местен механизъм за неговото 
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прилагане;

Or. en

Изменение 456
Emine Bozkurt

Проектопредложение за резолюция
Параграф 38

Проектопредложение за резолюция Изменение

38. приветства ратифицирането от 
страна на Турция на Факултативния 
протокол към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
против изтезанията;

38. приветства ратифицирането от 
страна на Турция на Факултативния 
протокол към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
против изтезанията; призовава 
турското правителство да изготви 
необходимия закон за прилагане на 
протокола в националното 
законодателство; настоятелно 
призовава Турция да отвори всички 
затвори за наблюдатели от 
национални и международни органи;

Or. en

Изменение 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Проектопредложение за резолюция
Параграф 38

Проектопредложение за резолюция Изменение

38. приветства ратифицирането от 
страна на Турция на Факултативния 
протокол към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
против изтезанията;

38. приветства ратифицирането от 
страна на Турция на Факултативния 
протокол към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
против изтезанията и приканва Турция 
бързо да приложи изискванията в 
националното си законодателство;
изисква Турция да предостави достъп 
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на международните наблюдатели до 
своите затвори;

Or. en

Изменение 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Предложение за резолюция
Параграф 39

Предложение за резолюция Изменение

39. отново призовава турското 
правителство да подпише и представи 
за ратифициране Статута на 
Международния наказателен съд, като 
по този начин допълнително засили 
приноса и ангажимента на Турция 
към глобалната система за 
многостранно сътрудничество; 

39. очаква, че турското правителство 
без по-нататъшно забавяне ще 
подпише и ратифицира Статута на 
Международния наказателен съд, за да 
разшири по този начин своя 
ангажимент в глобалната система за 
многостранно сътрудничество и като 
пример в региона да допринесе за 
неговото укрепване;

Or. de

Изменение 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Проектопредложение за резолюция
Параграф 39a (нов)

Проектопредложение за резолюция Изменение

39a. подчертава значението на 
всеобхватния мониторинг на 
прилагането на Инструмента за 
предприсъединителна помощ, с оглед 
обозначаването като приоритетни
на цели и проекти в Турция в 
съответствие с критериите за 
присъединяване;

Or. en
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Изменение 460
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 39a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

39a. призовава Комисията, Съвета и 
Турция незабавно да прекратят 
преговорите за присъединяване;

Or. nl

Изменение 461
Димитър Стоянов

Предложение за резолюция
Параграф 40

Предложение за резолюция Изменение

40. възлага на своя председател да 
предаде настоящата резолюция на 
Съвета, Комисията, върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност/заместник-председател на 
Комисията, генералния секретар на 
Съвета на Европа, председателя на 
Европейския съд по правата на човека, 
правителствата и парламентите на 
държавите-членки и правителството и 
парламента на Република Турция.

40. възлага на своя председател да 
предаде настоящата резолюция на 
Съвета, Комисията, върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност/заместник-председател на 
Комисията, генералния секретар на 
Съвета на Европа, председателя на 
Европейския съд по правата на човека, 
генералния секретар на ООН,
правителствата и парламентите на 
държавите-членки и правителството и 
парламента на Република Турция.

Or. bg


