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Grozījums Nr. 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Rezolūcijas priekšlikums
2.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 1987. gada 18. jūnija 
rezolūciju (A2-33/87),

Or. it

Grozījums Nr. 2
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
3. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas —
2006. gada 27. septembra rezolūciju par 

Turcijas progresu ceļā uz pievienošanos, 
2007. gada 24. oktobra rezolūciju par ES 
attiecībām ar Turciju, 2008. gada 21. maija 
rezolūciju par Turcijas 2007. gada progresa 
ziņojumu, 2009. gada 12. marta rezolūciju 
par Turcijas 2008. gada progresa ziņojumu, 
2010. gada 10. februāra rezolūciju par 
Turcijas 2009. gada progresa ziņojumu un 
2011. gada 17. februāra rezolūciju par 
Turcijas 2010. gada progresa ziņojumu,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas —
2006. gada 27. septembra rezolūciju par 

Turcijas progresu ceļā uz pievienošanos, 
2007. gada 24. oktobra rezolūciju par ES 
attiecībām ar Turciju, 2008. gada 21. maija 
rezolūciju par Turcijas 2007. gada progresa 
ziņojumu, 2009. gada 12. marta rezolūciju 
par Turcijas 2008. gada progresa ziņojumu, 
2010. gada 10. februāra rezolūciju par 
Turcijas 2009. gada progresa ziņojumu un 
2011. gada 17. februāra rezolūciju par 
Turcijas 2010. gada progresa ziņojumu, kā 
arī 2005. gada 6. jūlija1 un 2007. gada 
13. februāra2 rezolūciju par sieviešu lomu 
Turcijas sabiedriskajā, ekonomiskajā un 
politiskajā dzīvē,

Or. en

                                               
1 OV C 157E, 6.7.2006., 385. lpp.
2 OV C 287E, 29.11.2007., 174. lpp.
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Grozījums Nr. 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2010. gada 21. decembra 
rezolūciju par tirdzniecības un 
ekonomiskajām attiecībām ar Turciju1,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu2,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Dimitar Stoyanov

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 1925. gada 18. oktobrī 
noslēgto Ankaras līgumu par 

                                               
1 P7_TA(2010)0324. 
2 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
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kompensāciju izmaksāšanu 
Austrumtrāķijas bulgāru bēgļiem par viņu 
īpašumu konfiskāciju 1913. gada Otrā 
Balkānu kara laikā;

Or. bg

Grozījums Nr. 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju 
tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc 
tam, kad Padome bija apstiprinājusi sarunu 
programmu, un tā kā šo sarunu sākšana 
bija sākuma punkts ilgam procesam, kura
iznākumu nav iespējams iepriekš paredzēt 
un kurš pamatojas uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;

A. tā kā pievienošanās sarunas par 
Turcijas dalību tika uzsāktas 2005. gada 
3. oktobrī pēc tam, kad Padome bija 
apstiprinājusi sarunu programmu, un tā kā 
šo sarunu sākšana ir sākuma punkts 
procesam, kura mērķis ir pilntiesīga dalība 
Eiropas Savienībā, tiklīdz tiek izpildīti 
Kopenhāgenas kritēriji;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju 
tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc 
tam, kad Padome bija apstiprinājusi sarunu 
programmu, un tā kā šo sarunu sākšana 
bija sākuma punkts ilgam procesam, kura 
iznākumu nav iespējams iepriekš paredzēt 
un kurš pamatojas uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju 
tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc 
tam, kad Padome bija apstiprinājusi sarunu 
programmu, un tā kā šo sarunu sākšana 
bija sākuma punkts procesam, kurš 
pamatojas uz stingriem nosacījumiem un 
apņemšanos īstenot reformas;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju 
tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc 
tam, kad Padome bija apstiprinājusi sarunu 
programmu, un tā kā šo sarunu sākšana 
bija sākuma punkts ilgam procesam, kura 
iznākumu nav iespējams iepriekš paredzēt 
un kurš pamatojas uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju 
tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc 
tam, kad Padome bija apstiprinājusi sarunu 
programmu, un tā kā šo sarunu sākšana 
tika uzskatīta par sākuma punktu
iespējami ilgam procesam, kura iznākumu 
nav iespējams iepriekš paredzēt un kurš 
pamatojās uz stingriem nosacījumiem un 
apņemšanos īstenot reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju 
tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc 
tam, kad Padome bija apstiprinājusi sarunu 
programmu, un tā kā šo sarunu sākšana 
bija sākuma punkts ilgam procesam, kura 
iznākumu nav iespējams iepriekš paredzēt 
un kurš pamatojas uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju 
tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc 
tam, kad Padome bija apstiprinājusi sarunu 
programmu, un tā kā šo sarunu sākšana 
bija sākuma punkts ilgam procesam, kura 
iznākumu nav iespējams iepriekš paredzēt 
un kurš pamatojas uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas ar mērķi pievienoties Eiropas 
Savienībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju 
tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc 
tam, kad Padome bija apstiprinājusi sarunu 
programmu, un tā kā šo sarunu sākšana 
bija sākuma punkts ilgam procesam, kura 
iznākumu nav iespējams iepriekš paredzēt 
un kurš pamatojas uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju 
tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc 
tam, kad Padome bija apstiprinājusi sarunu 
programmu, un tā kā šo sarunu sākšana 
bija sākuma punkts ilgam procesam, kura 
iznākumu nav iespējams iepriekš paredzēt 
un kurš pamatojas uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas ar mērķi pievienoties Eiropas 
Savienībai;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības 
un īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, 
un tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi turpmāk modernizēt, kā arī 
nostiprināt un turpmāk uzlabot savas 
demokrātiskās institūcijas;

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt
reformas un īstenot pakāpenisku 
saskaņošanu ar ES, un tā kā šie centieni ir 
jāuztver kā iespēja Turcijai sevi turpmāk 
modernizēt, kā arī nostiprināt un turpmāk 
uzlabot savas demokrātiskās institūcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums



PE478.719v01-00 8/267 AM\888692LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi turpmāk modernizēt, kā arī
nostiprināt un turpmāk uzlabot savas 
demokrātiskās institūcijas;

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi nostiprināt un turpmāk 
uzlabot savas demokrātiskās institūcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi turpmāk modernizēt, kā arī
nostiprināt un turpmāk uzlabot savas 
demokrātiskās institūcijas;

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi nostiprināt un turpmāk 
uzlabot savas demokrātiskās institūcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi turpmāk modernizēt, kā arī 

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai turpmāk uzlabot savas 
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nostiprināt un turpmāk uzlabot savas 
demokrātiskās institūcijas;

demokrātiskās institūcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi turpmāk modernizēt, kā arī 
nostiprināt un turpmāk uzlabot savas 
demokrātiskās institūcijas;

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai turpmāk uzlabot savas 
demokrātiskās institūcijas; tā kā ES būtu 
jāturpina īstenot apņemšanās veicināt 
jūtamu progresu Turcijas pievienošanās 
sarunās, turklāt šajā jomā vajadzētu būt 
proaktīvai;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi turpmāk modernizēt, kā arī 
nostiprināt un turpmāk uzlabot savas 
demokrātiskās institūcijas;

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi turpmāk modernizēt, kā arī 
nostiprināt un turpmāk uzlabot savas 
demokrātiskās institūcijas un tiesiskumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi turpmāk modernizēt, kā arī 
nostiprināt un turpmāk uzlabot savas 
demokrātiskās institūcijas;

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
īstenot pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un 
tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja 
Turcijai sevi turpmāk modernizēt, kā arī 
nostiprināt un turpmāk uzlabot savas 
demokrātiskās institūcijas, tiesiskumu un 
cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā pilnīga atbilstība visiem 
Kopenhāgenas kritērijiem un ES 
integrēšanas spēja atbilstoši 2006. gada 
decembra Eiropadomes secinājumiem arī 
turpmāk uzskatāma par pamatu 
uzņemšanai ES, kas ir kopiena, kura 
balstīta uz kopīgām vērtībām, patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidaritāti visu 
dalībvalstu starpā;

C. tā kā pilnīga atbilstība Kopenhāgenas 
kritērijiem arī turpmāk uzskatāma par 
pamatu uzņemšanai ES, kas ir visām 
kandidātvalstīm vienāds priekšnoteikums;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt
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Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā pilnīga atbilstība visiem 
Kopenhāgenas kritērijiem un ES 
integrēšanas spēja atbilstoši 2006. gada 
decembra Eiropadomes secinājumiem arī 
turpmāk uzskatāma par pamatu 
uzņemšanai ES, kas ir kopiena, kura 
balstīta uz kopīgām vērtībām, patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidaritāti visu 
dalībvalstu starpā;

C. tā kā pilnīga atbilstība visiem 
Kopenhāgenas kritērijiem arī turpmāk 
uzskatāma par pamatu uzņemšanai ES, kas 
ir kopiena, kura balstīta uz kopīgām 
vērtībām, patiesu sadarbību un savstarpēju 
solidaritāti visu dalībvalstu starpā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā pilnīga atbilstība visiem 
Kopenhāgenas kritērijiem un ES 
integrēšanas spēja atbilstoši 2006. gada 
decembra Eiropadomes secinājumiem arī 
turpmāk uzskatāma par pamatu 
uzņemšanai ES, kas ir kopiena, kura 
balstīta uz kopīgām vērtībām, patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidaritāti visu 
dalībvalstu starpā;

C. tā kā pilnīga atbilstība visiem 
Kopenhāgenas kritērijiem arī turpmāk 
uzskatāma par pamatu uzņemšanai ES, kas 
ir kopiena, kura balstīta uz kopīgām 
vērtībām, patiesu sadarbību un savstarpēju 
solidaritāti visu dalībvalstu starpā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā Turcija neievēro pievienošanās 
nosacījumus;

Or. nl

Grozījums Nr. 22
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā lielais cietumā ieslodzīto 
žurnālistu skaits un notiekošie tiesas 
procesi pret žurnālistiem, kas ir kritiski 
noskaņoti pret valdību, liecina par preses 
brīvības apdraudējumu Turcijā;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā Turcijas pastāvīgo apņemšanos 
turpināt sarunu procesu apstiprināja 
jaunās valdības programma, ko pieņēma 
2011. gada jūnijā pēc Turcijas 
parlamenta vēlēšanām;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Raimon Obiols
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Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā sarunas par sadaļām, par kurām 
pabeigti tehniskie sagatavošanās darbi, ir 
jāsāk nekavējoties, ievērojot izveidotās 
procedūras un sarunu programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
Cb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b tā kā Turcijā ir īstenotas nopietnas 
konstitucionālas, tiesiskas, institucionālas 
un praktiskas reformas, kas paredz 
turpmāku demokratizāciju; tā kā Turcijā 
cilvēktiesību un vārda brīvības 
ievērošanu, kā arī sabiedrības izpratni par 
tiesu sistēmas neatkarību un objektivitāti 
joprojām smagi ietekmē daudzas 
ilglaicīgas problēmas, kas jo īpaši attiecas 
uz tiesas spriešanu; tā kā šo problēmu dēļ 
ir ierosinātas daudzas lietas pret 
žurnālistiem, aktīvistiem un inteliģences 
pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā 2011. gada progresa ziņojumā 
Komisija secināja, ka Turcija ir būtiska 
valsts Eiropas Savienības drošības un 
labklājības nodrošināšanā, ka Turcijas 
pilnībā palīdzēs Eiropas Savienībai 
vairakās svarīgās jomās, ja tiks noteikta 
pozitīva darba kārtība un īstenota 
reālistiska pieeja sarunu procesam, un ka 
joprojām ir ārkārtīgi svarīgi, lai Turcija 
turpinātu reformas politisko kritēriju jomā 
un veiktu būtiskus papildu pasākumus, lai 
garantētu pamattiesību ievērošanu;

D. tā kā 2011. gada progresa ziņojumā 
Komisija secināja, ka Turcijai ir jāturpina
reformas politisko kritēriju jomā un jāveic 
papildu pasākumi, lai garantētu 
pamattiesību ievērošanu; 

Or. de

Grozījums Nr. 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā 2011. gada progresa ziņojumā 
Komisija secināja, ka Turcija ir būtiska 
valsts Eiropas Savienības drošības un 
labklājības nodrošināšanā, ka Turcijas 
pilnībā palīdzēs Eiropas Savienībai 
vairakās svarīgās jomās, ja tiks noteikta 
pozitīva darba kārtība un īstenota 
reālistiska pieeja sarunu procesam, un ka 
joprojām ir ārkārtīgi svarīgi, lai Turcija 
turpinātu reformas politisko kritēriju jomā 
un veiktu būtiskus papildu pasākumus, lai 
garantētu pamattiesību ievērošanu;

D. tā kā 2011. gada progresa ziņojumā 
Komisija secināja, ka Turcija ir būtiska 
valsts Eiropas Savienības drošības un 
labklājības nodrošināšanā un ka joprojām ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai Turcija turpinātu 
reformas politisko kritēriju jomā un veiktu 
būtiskus papildu pasākumus, kas garantētu 
pamattiesību ievērošanu;

Or. nl

Grozījums Nr. 28
Norica Nicolai
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Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā sarunas par sadaļām, par kurām 
pabeigti tehniskie sagatavošanās darbi, ir 
jāsāk nekavējoties, ievērojot izveidotās 
procedūras un sarunu programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā sarunas par sadaļām, par kurām 
pabeigti tehniskie sagatavošanās darbi, ir 
jāsāk nekavējoties, ievērojot izveidotās 
procedūras un sarunu programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā Komisija ir nākusi klajā ar 
atjaunotu pozitīvu darba kārtību ES un 
Turcijas attiecībām, lai tās kopīgi un 
proaktīvi veidotu savu nākotni; tā kā šī 
pozitīvā darba kārtība pamatojas uz 
stabiliem ES un Turcijas attiecību 
pamatiem un virza reformu procesu; tā kā 
šī jaunā iniciatīva neaizstāj pievienošanās 
sarunas, bet gan tās papildina, lai 
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atbalstītu reformas un paplašinātu 
Turcijas iedzīvotāju tiesības un brīvības;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā sarunas par sadaļām, par kurām 
pabeigti tehniskie sagatavošanās darbi, ir 
jāsāk nekavējoties, ievērojot izveidotās 
procedūras un sarunu programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā Turcijas valdība un tiesu 
iestādes ieņem pasīvu nostāju pret 
antisemītisma izpausmēm Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos;

Or. nl

Grozījums Nr. 33
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā vārda brīvību valstī nelabvēlīgi 
ietekmē nopietni darbības traucējumi 
Turcijas tieslietu sistēmā, piemēram, 
pārāk ilgs kriminālprocess un pirmstiesas 
apcietinājums, apsūdzēto grūtības piekļūt 
apsūdzošajiem pierādījumiem un 
prokuroru neierobežotās tiesības celt 
kriminālapsūdzību; tā kā vairāk nekā 
60 preses darbinieku atrodas 
apcietinājumā, izciešot sodu, gaidot tiesu 
vai apsūdzību izvirzīšanu, galvenokārt 
pamatojoties uz plaši definēto terorisma 
jēdzienu pretterorisma likumā un 
krimināllikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

E. tā kā jau sesto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav pilnībā īstenojusi normas, 
kas izriet no EK un Turcijas Asociācijas 
nolīguma un tā papildprotokola un tā kā 
ES savukārt nav novērsusi Ziemeļkipras 
izolāciju, pretēji tam, kas paredzēts 
Vispārējo lietu padomes 2004. gada 
26. aprīļa sanāksmes secinājumos,

Or. en

Grozījums Nr. 35
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

E. tā kā jau sesto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav pilnībā īstenojusi normas, 
kas izriet no EK un Turcijas Asociācijas 
nolīguma un tā papildprotokola;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

E. tā kā Turcija joprojām nav īstenojusi 
normas, kas izriet no EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma un tā 
papildprotokola, atsaucoties uz faktu, ka 
Eiropas Savienība nav izpildījusi ES 
Padomes 2004. gada 26. aprīļa sanāksmes 
secinājumos doto solījumu par Kipras 
turku kopienas izolācijas pārtraukšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

E. tā kā jau sesto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 
no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
papildprotokola; tā kā turklāt Eiropas 
Savienība nav novērsusi Kipras 
ziemeļdaļas turku kopienas izolāciju, 
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pretēji tam, kas paredzēts Vispārējo lietu 
padomes 2004. gada 26. aprīļa sanāksmes 
secinājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen,

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

E. tā kā jau sesto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 
no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
un tā papildprotokola; tā kā, lai izkļūtu no 
sarunu strupceļa, Eiropas Savienībai un 
Turcijai būtu vienlaicīgi jāīsteno saistības, 
kas izriet no papildprotokola un ES 
Vispārējo lietu padomes 2004. gada 
26. aprīļa sanāksmes secinājumiem;

Or. en



PE478.719v01-00 20/267 AM\888692LV.doc

LV

Grozījums Nr. 40
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

E. tā kā jau sesto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 
no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
un tā papildprotokola; tā kā, lai izkļūtu no 
šā strupceļa, Eiropas Savienībai un 
Turcijai būtu vienlaicīgi jāīsteno saistības, 
kas izriet no papildprotokola un Vispārējo 
lietu padomes 2004. gada 26. aprīļa 
sanāksmes secinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā — lai gūtu labumu, nostiprinātu 
stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisku un 
eknomisku partnerību, Turcijai būtu vairāk 
jācenšas atrisināt divpusējās domstarpības 
ar tuvākajām kaimiņvalstīm, tostarp robežu
jautājumā;

F. tā kā — lai gūtu labumu, nostiprinātu 
stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisku un 
ekonomisku partnerību, Turcijai būtu 
vairāk jācenšas atrisināt divpusējās 
domstarpības ar tuvākajām kaimiņvalstīm, 
tostarp par sauszemes un jūras robežām
un gaisa telpu, savukārt šīm 
kaimiņvalstīm ir jāpauž līdzvērtīga 
gatavība atrisināt šos jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin
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Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā — lai gūtu labumu, nostiprinātu 
stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisku un 
eknomisku partnerību, Turcijai būtu vairāk 
jācenšas atrisināt divpusējās domstarpības 
ar tuvākajām kaimiņvalstīm, tostarp robežu 
jautājumā;

F. tā kā — lai gūtu labumu, nostiprinātu 
stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisku un 
ekonomisku partnerību, Turcijai būtu 
vairāk jācenšas atrisināt divpusējās 
domstarpības ar tuvākajām kaimiņvalstīm, 
tostarp neatrisinātu juridisko saistību un 
robežu jautājumā;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā — lai gūtu labumu, nostiprinātu 
stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisku un 
eknomisku partnerību, Turcijai būtu vairāk 
jācenšas atrisināt divpusējās domstarpības 
ar tuvākajām kaimiņvalstīm, tostarp robežu 
jautājumā;

F. tā kā — lai gūtu labumu, nostiprinātu 
stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisku un 
ekonomisku partnerību, Turcijai būtu 
vairāk jācenšas atrisināt divpusējās 
domstarpības ar tuvākajām kaimiņvalstīm, 
tostarp robežu jautājumā, ievērojot ANO 
Statūtus un starptautisko tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā — lai gūtu labumu, nostiprinātu F. tā kā — lai gūtu labumu, nostiprinātu 
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stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisku un 
eknomisku partnerību, Turcijai būtu vairāk 
jācenšas atrisināt divpusējās domstarpības 
ar tuvākajām kaimiņvalstīm, tostarp robežu 
jautājumā;

stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisku un 
ekonomisku partnerību, Turcijai būtu 
vairāk jācenšas atrisināt divpusējās 
domstarpības ar tuvākajām kaimiņvalstīm, 
jo īpaši ES dalībvalsti Kipru, tostarp 
robežu jautājumā;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Dimitar Stoyanov

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Е. tā kā — lai gūtu labumu, nostiprinātu 
stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisku un 
eknomisku partnerību, Turcijai būtu vairāk 
jācenšas atrisināt divpusējās domstarpības 
ar tuvākajām kaimiņvalstīm, tostarp robežu 
jautājumā;

Е. tā kā — lai gūtu labumu, nostiprinātu 
stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisku un 
ekonomisku partnerību, Turcijai būtu 
vairāk jācenšas atrisināt divpusējās 
domstarpības ar tuvākajām kaimiņvalstīm, 
tostarp par robežām un no starptautiskiem 
nolīgumiem izrietošām finanšu saistībām;

Or. bg

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

Rezolūcijas priekšlikums
Fa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā pēdējos 27 gadus Turcijas 
sabiedrība ir lieciniece vardarbīgam 
konfliktam starp Kurdistānas Strādnieku 
partiju un Turcijas militārajiem spēkiem, 
kas prasījis aptuveni 45 000 cilvēku 
dzīvības un aptuveni 1 miljonu iedzīvotāju 
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pārvietošanu; tā kā puses konfliktu līdz 
šim nav spējušas pārtraukt un Turcija 
joprojām nav pievienojusies Ženēvas 
konvencijas 1. un 2. protokolam, kas 
atļauj humānās palīdzības organizācijām 
darboties konflikta skartajos apgabalos; 
tā kā ir nepieciešami samierināšanas 
pasākumi un ir jārod risinājums 
problēmas pamatcēlonim — kurdu 
jautājumam;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā pēdējo desmit gadu laikā Turcijas 
ekonomikas apmērs ir trīskāršojies, 
pagājušajā gadā pieaugot par gandrīz 
10 %, un tā tiek uzskatīta par vienu no 
septiņām pasaules lielākajām jaunās 
ekonomikas valstīm; tā kā 2010. gadā 
Eiropas Savienības un Turcijas 
tirdzniecības apjoms sasniedza 
EUR 103 miljardus — Turcija ir 
Savienības septītā lielākā un Savienība —
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere 

(80 % no ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem 
Turcijā nāk no Eiropas Savienības); tā kā 
ES uzņēmēji Turcijā ir radījuši vairāk 
nekā 13 000 uzņēmumu;

G. tā kā pēdējo desmit gadu laikā Turcijas 
ekonomikas apmērs ir trīskāršojies; tā kā 
2010. gadā Eiropas Savienības un Turcijas 
tirdzniecības apjoms sasniedza 
EUR 103 miljardus — Turcija ir 
Savienības septītā lielākā un Savienība —
viennozīmīgi Turcijas lielākā tirdzniecības 

partnere;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Birgit Schnieber-Jastram
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Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā pēdējo desmit gadu laikā Turcijas 
ekonomikas apmērs ir trīskāršojies, 
pagājušajā gadā pieaugot par gandrīz 10 %, 
un tā tiek uzskatīta par vienu no septiņām 
pasaules lielākajām jaunās ekonomikas 
valstīm; tā kā 2010. gadā Eiropas 
Savienības un Turcijas tirdzniecības 
apjoms sasniedza EUR 103 miljardus —
Turcija ir Savienības septītā lielākā un 

Savienība — Turcijas lielākā tirdzniecības 
partnere (80 % no ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem Turcijā nāk no Eiropas 
Savienības); tā kā ES uzņēmēji Turcijā ir 
radījuši vairāk nekā 13 000 uzņēmumu;

G. tā kā pēdējo desmit gadu laikā Turcijas 
ekonomikas apmērs ir trīskāršojies, 
pagājušajā gadā pieaugot par gandrīz 10 %, 
un tā tiek uzskatīta par vienu no straujāk 
augošajām pasaules ekonomikām un 
septiņām pasaules lielākajām jaunās 
ekonomikas valstīm; tā kā 2010. gadā 
Eiropas Savienības un Turcijas 
tirdzniecības apjoms sasniedza 
EUR 103 miljardus — Turcija ir 
Savienības septītā lielākā un Savienība —
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere 

(80 % no ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem 
Turcijā nāk no Eiropas Savienības); tā kā 
ES uzņēmēji Turcijā ir radījuši vairāk nekā 
13 000 uzņēmumu;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā Turcijas IKP uz vienu 
iedzīvotāju joprojām ir zems 
salīdzinājumā ar lielāko daļu ES 
dalībvalstu, jo īpaši konkurētspējīgo, 
rādītājiem; tā kā lielas kandidātvalsts 
salīdzinoši zemais IKP uz vienu 
iedzīvotāju rada īpašas problēmas panākt 
ekonomisko un sociālo konverģenci ar 
pašreizējām ES dalībvalstīm; tā kā 
Turcijai ir steidzami jāuzlabo 
konkurētspēja augsto tehnoloģiju 
nozarēs;
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Or. en

Grozījums Nr. 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
Gb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.b tā kā 80 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
Turcijā nāk no Eiropas Savienības; tā kā 
ES uzņēmēji Turcijā ir radījuši vairāk 
nekā 13 000 uzņēmumu; tā kā no 
pastāvīgas ekonomiskās integrācijas gūs 
labumu gan Turcija, gan ES;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un 
sadarbība ar Turciju attiecībā uz 
stabilitāti un demokrātiju plašākā Tuvo 
Austrumu reģionā; tā kā Turcija, kas 
izveidota uz stabilas sekulāras valsts 
bāzes, var sniegt vērtīgu piemēru uz 
demokratizācijas ceļa esošajām arābu 
valstīm, tādējādi papildinot to 
demokrātiskās pārejas procesu un 
sociālekonomiskās reformas; tā kā 
strukturizēts ES un Turcijas dialogs par 
abu pušu ārpolitikas un kaimiņattiecību 
politikas saskaņošanu varētu nodrošināt 
vienreizēju sinerģiju;

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 52
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un
sadarbība ar Turciju attiecībā uz stabilitāti
un demokrātiju plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā; tā kā Turcija, kas izveidota uz 
stabilas sekulāras valsts bāzes, var sniegt 
vērtīgu piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm, tādējādi 
papildinot to demokrātiskās pārejas 
procesu un sociālekonomiskās reformas;
tā kā strukturizēts ES un Turcijas dialogs 
par abu pušu ārpolitikas un 
kaimiņattiecību politikas saskaņošanu 
varētu nodrošināt vienreizēju sinerģiju;

H. tā kā liela nozīme ir ES sadarbībai ar 
Turciju attiecībā uz stabilitātes un 
demokrātijas veicināšanu plašākā Tuvo 
Austrumu reģionā; tā kā Turcija, kas ir 
sekulāra un demokrātiska valsts ar 
iedzīvotāju sastāvu, ko raksturo liels 
musulmaņu pārsvars un ievērojamas 
reliģiskās minoritātes, var sniegt vērtīgu 
piemēru arābu valstīm, kurās pašlaik 
notiek pāreja uz patiesu demokrātiju;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un 
sadarbība ar Turciju attiecībā uz stabilitāti 
un demokrātiju plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā; tā kā Turcija, kas izveidota uz 
stabilas sekulāras valsts bāzes, var sniegt 
vērtīgu piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm, tādējādi 
papildinot to demokrātiskās pārejas
procesu un sociālekonomiskās reformas; 
tā kā strukturizēts ES un Turcijas dialogs 
par abu pušu ārpolitikas un kaimiņattiecību 
politikas saskaņošanu varētu nodrošināt 

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un 
sadarbība ar Turciju attiecībā uz stabilitāti, 
demokrātiju un drošību plašākā Tuvo 
Austrumu reģionā; tā kā Turcija, kas 
izveidota uz stabilas sekulāras valsts bāzes, 
var sniegt vērtīgu islāma pasaules 
demokrātiskas pārejas piemēru; tā kā 
strukturizēts ES un Turcijas dialogs par 
abu pušu ārpolitikas un kaimiņattiecību 
politikas saskaņošanu varētu nodrošināt 
vienreizēju sinerģiju, jo īpaši atbalstot visa 
Vidusjūras reģiona un plašākā nozīmē 
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vienreizēju sinerģiju; Tuvo Austrumu demokratizāciju un 
sociālekonomisko reformu, tostarp risinot 
Irānas radītās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un 
sadarbība ar Turciju attiecībā uz stabilitāti 
un demokrātiju plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā; tā kā Turcija, kas izveidota uz 
stabilas sekulāras valsts bāzes, var sniegt 
vērtīgu piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm, tādējādi papildinot 
to demokrātiskās pārejas procesu un 
sociālekonomiskās reformas; tā kā 
strukturizēts ES un Turcijas dialogs par 
abu pušu ārpolitikas un kaimiņattiecību 
politikas saskaņošanu varētu nodrošināt 
vienreizēju sinerģiju;

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un 
sadarbība ar Turciju attiecībā uz stabilitāti 
un demokrātiju plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā; tā kā Turcija, kas izveidota uz 
stabilas sekulāras valsts bāzes, — ja tajā 
veiktas pienācīgas reformas un tā tuvināta 
ES visās jomās, tostarp ārpolitikā — var 
sniegt vērtīgu piemēru uz demokratizācijas 
ceļa esošajām arābu valstīm, tādējādi 
papildinot to demokrātiskās pārejas 
procesu un sociālekonomiskās reformas; tā 
kā strukturizēts ES un Turcijas dialogs par 
pakāpenisku Turcijas politikas 
pielāgošanu ES politikai varētu nodrošināt 
savstarpēji izdevīgu sinerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un 
sadarbība ar Turciju attiecībā uz stabilitāti 
un demokrātiju plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā; tā kā Turcija, kas izveidota uz 

H. tā kā dialogs un sadarbība ar Turciju 
attiecībā uz stabilitāti un demokrātiju 
plašākā Tuvo Austrumu reģionā var būt 
stratēģiski nozīmīga; tā kā Turcija, kas 
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stabilas sekulāras valsts bāzes, var sniegt 
vērtīgu piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm, tādējādi papildinot 
to demokrātiskās pārejas procesu un 
sociālekonomiskās reformas; tā kā 
strukturizēts ES un Turcijas dialogs par 
abu pušu ārpolitikas un kaimiņattiecību 
politikas saskaņošanu varētu nodrošināt 
vienreizēju sinerģiju;

izveidota uz sekulāras valsts bāzes, var 
sniegt piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm, tādējādi papildinot 
to demokrātiskās pārejas procesu un 
sociālekonomiskās reformas; tā kā 
Turcijas premjerministrs T. Erdogan ir 
aicinājis izveidot Turcijas un arābu valstu 
savienību;

Or. nl

Grozījums Nr. 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un 
sadarbība ar Turciju attiecībā uz stabilitāti 
un demokrātiju plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā; tā kā Turcija, kas izveidota uz 
stabilas sekulāras valsts bāzes, var sniegt
vērtīgu piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm, tādējādi papildinot 
to demokrātiskās pārejas procesu un 
sociālekonomiskās reformas; tā kā 
strukturizēts ES un Turcijas dialogs par 
abu pušu ārpolitikas un kaimiņattiecību 
politikas saskaņošanu varētu nodrošināt 
vienreizēju sinerģiju;

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un 
sadarbība ar Turciju attiecībā uz stabilitāti
un demokrātiju plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā; tā kā Turcija kā stabila sekulāra 
valsts var kļūt par vērtīgu partneri uz 
demokratizācijas ceļa esošajām arābu 
valstīm, tādējādi papildinot to 
demokrātiskās pārejas procesu un 
sociālekonomiskās reformas; tā kā
strukturizēts ES un Turcijas dialogs par 
abu pušu ārpolitikas un kaimiņattiecību 
politikas saskaņošanu varētu nodrošināt 
vienreizēju sinerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un 
sadarbība ar Turciju attiecībā uz stabilitāti 
un demokrātiju plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā; tā kā Turcija, kas izveidota uz 
stabilas sekulāras valsts bāzes, var sniegt 
vērtīgu piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm, tādējādi papildinot 
to demokrātiskās pārejas procesu un 
sociālekonomiskās reformas; tā kā 
strukturizēts ES un Turcijas dialogs par 
abu pušu ārpolitikas un kaimiņattiecību 
politikas saskaņošanu varētu nodrošināt 
vienreizēju sinerģiju;

H. tā kā stratēģiski nozīmīgs ir dialogs un 
sadarbība ar Turciju attiecībā uz stabilitāti 
un demokrātiju plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā; tā kā Turcija, kas izveidota uz 
stabilas sekulāras valsts bāzes, var 
iedvesmot uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm, tādējādi papildinot 
to demokrātiskās pārejas procesu un 
sociālekonomiskās reformas; tā kā 
strukturizēts ES un Turcijas dialogs par 
abu pušu ārpolitikas un kaimiņattiecību 
politikas saskaņošanu varētu nodrošināt 
vienreizēju sinerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Turcija ir ES enerģētikas 
koridors, pa kuru tiek piegādāta Kaukāza 
un Kaspijas jūras naftas un gāzes resursi, 
un tā atrodas stratēģiski tuvu Irākai un 
tās augošajam jēlnaftas tirgum; tā kā 
„Nabucco” cauruļvads joprojām ir viena 
no ES lielākajām energoapgādes drošības
prioritātēm; tā kā Turcija un 
Azerbaidžāna 2011. gada 25. oktobrī 
noslēdza vienošanos par Azerbaidžānas 
gāzes tranzītu caur Turcijas teritoriju, kas 
atvērs Dienvidu gāzes koridoru, 
pastiprinās gāzes piegādi caur „Nabucco” 
cauruļvadu un jauno ITGI (Turcijas–
Grieķijas–Itālijas starpsavienojums) gāzes 
tranzīta koridoru, tādējādi palielinot 
Savienības energoapgādes drošību,

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Turcija ir ES enerģētikas koridors, 
pa kuru tiek piegādāta Kaukāza un 
Kaspijas jūras naftas un gāzes resursi, un 
tā atrodas stratēģiski tuvu Irākai un tās 
augošajam jēlnaftas tirgum; tā kā 
„Nabucco” cauruļvads joprojām ir viena
no ES lielākajām energoapgādes drošības 
prioritātēm; tā kā Turcija un Azerbaidžāna 
2011. gada 25. oktobrī noslēdza vienošanos 
par Azerbaidžānas gāzes tranzītu caur 
Turcijas teritoriju, kas atvērs Dienvidu 
gāzes koridoru, pastiprinās gāzes piegādi 
caur „Nabucco” cauruļvadu un jauno ITGI 
(Turcijas–Grieķijas–Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridoru, 
tādējādi palielinot Savienības 
energoapgādes drošību,

I. tā kā Turcija ir galvenais ES partneris 
Kaukāza un Kaspijas jūras naftas un gāzes 
resursu tranzīta nodrošināšanā, un tā 
atrodas stratēģiski tuvu Irākai un tās 
augošajam jēlnaftas tirgum; tā kā 
„Nabucco” cauruļvads ir viens no ES 
svarīgākajiem energoapgādes drošības 
projektiem, tomēr ES ir jāapsver arī citas 
iespējas, piemēram “South Stream” 
gāzesvads; tā kā Turcija un Azerbaidžāna 
2011. gada 25. oktobrī noslēdza vienošanos 
par Azerbaidžānas gāzes tranzītu caur 
Turcijas teritoriju, kas atvērs Dienvidu 
gāzes koridoru un var pastiprināt gāzes 
piegādi caur „Nabucco” cauruļvadu un 
jauno ITGI (Turcijas–Grieķijas–Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridoru, 
tādējādi palielinot Savienības 
energoapgādes drošību,

Or. de

Grozījums Nr. 60
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Turcija ir ES enerģētikas koridors, 
pa kuru tiek piegādāta Kaukāza un 
Kaspijas jūras naftas un gāzes resursi, un tā 
atrodas stratēģiski tuvu Irākai un tās 
augošajam jēlnaftas tirgum; tā kā 
„Nabucco” cauruļvads joprojām ir viena no 

I. tā kā Turcija ir ES lielākais enerģētikas 
koridors, pa kuru tiek piegādāta Kaukāza 
un Kaspijas jūras naftas un gāzes resursi, 
un tā atrodas stratēģiski tuvu Irākai un tās 
augošajam jēlnaftas tirgum; tā kā plānotais 
„Nabucco” cauruļvads joprojām ir viena no 
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ES lielākajām energoapgādes drošības 
prioritātēm; tā kā Turcija un Azerbaidžāna 
2011. gada 25. oktobrī noslēdza vienošanos 
par Azerbaidžānas gāzes tranzītu caur 
Turcijas teritoriju, kas atvērs Dienvidu 
gāzes koridoru, pastiprinās gāzes piegādi 
caur „Nabucco” cauruļvadu un jauno ITGI 
(Turcijas–Grieķijas–Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridoru, 
tādējādi palielinot Savienības 
energoapgādes drošību,

ES lielākajām energoapgādes drošības 
prioritātēm; tā kā Turcija un Azerbaidžāna 
2011. gada 25. oktobrī noslēdza vienošanos 
par Azerbaidžānas gāzes tranzītu caur 
Turcijas teritoriju, kas atvērs Dienvidu 
gāzes koridoru, pastiprinās gāzes piegādi 
caur plānoto „Nabucco” cauruļvadu un 
jauno ITGI (Turcijas–Grieķijas–Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridoru, 
tādējādi palielinot Savienības 
energoapgādes drošību,

Or. en

Grozījums Nr. 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Turcija ir ES enerģētikas koridors, 
pa kuru tiek piegādāta Kaukāza un 
Kaspijas jūras naftas un gāzes resursi, un tā 
atrodas stratēģiski tuvu Irākai un tās 
augošajam jēlnaftas tirgum; tā kā 
„Nabucco” cauruļvads joprojām ir viena no 
ES lielākajām energoapgādes drošības 
prioritātēm; tā kā Turcija un Azerbaidžāna 
2011. gada 25. oktobrī noslēdza vienošanos 
par Azerbaidžānas gāzes tranzītu caur 
Turcijas teritoriju, kas atvērs Dienvidu 
gāzes koridoru, pastiprinās gāzes piegādi 
caur „Nabucco” cauruļvadu un jauno ITGI 
(Turcijas–Grieķijas–Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridoru, 
tādējādi palielinot Savienības 
energoapgādes drošību,

I. tā kā Turcija ir ES enerģētikas koridors, 
pa kuru tiek piegādāta Kaukāza un 
Kaspijas jūras naftas un gāzes resursi, un 
tā atrodas stratēģiski tuvu Irākai un tās 
augošajam jēlnaftas un dabasgāzes tirgum; 
tā kā „Nabucco” cauruļvads joprojām ir 
viena no ES lielākajām energoapgādes 
drošības prioritātēm; tā kā Turcija un 
Azerbaidžāna 2011. gada 25. oktobrī 
noslēdza vienošanos par Azerbaidžānas 
gāzes tranzītu caur Turcijas teritoriju, kas 
atvērs Dienvidu gāzes koridoru, pastiprinās 
gāzes piegādi caur „Nabucco” cauruļvadu 
un jauno ITGI (Turcijas–Grieķijas–Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridoru, 
tādējādi palielinot Savienības 
energoapgādes drošību,

Or. en

Grozījums Nr. 62
Maria Eleni Koppa
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Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Turcija ir ES enerģētikas koridors, 
pa kuru tiek piegādāta Kaukāza un 
Kaspijas jūras naftas un gāzes resursi, un tā 
atrodas stratēģiski tuvu Irākai un tās 
augošajam jēlnaftas tirgum; tā kā 
„Nabucco” cauruļvads joprojām ir viena no 
ES lielākajām energoapgādes drošības 
prioritātēm; tā kā Turcija un Azerbaidžāna 
2011. gada 25. oktobrī noslēdza vienošanos 
par Azerbaidžānas gāzes tranzītu caur 
Turcijas teritoriju, kas atvērs Dienvidu 
gāzes koridoru, pastiprinās gāzes piegādi 
caur „Nabucco” cauruļvadu un jauno ITGI 
(Turcijas–Grieķijas–Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridoru, 
tādējādi palielinot Savienības 
energoapgādes drošību,

I. tā kā Turcija ir ES enerģētikas koridors, 
pa kuru tiek piegādāta Kaukāza un 
Kaspijas jūras naftas un gāzes resursi, un tā 
atrodas stratēģiski tuvu Irākai un tās 
augošajam jēlnaftas tirgum; tā kā 
„Nabucco” cauruļvads joprojām ir viena no 
ES lielākajām energoapgādes drošības 
prioritātēm; tā kā Turcija un Azerbaidžāna 
2011. gada 25. oktobrī noslēdza vienošanos 
par Azerbaidžānas gāzes tranzītu caur 
Turcijas teritoriju, kas atvērs Dienvidu 
gāzes koridoru, pastiprinās gāzes piegādi 
caur plānoto „Nabucco” cauruļvadu un 
ITGI (Turcijas–Grieķijas–Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridoru, 
tādējādi palielinot Savienības 
energoapgādes drošību,

Or. en

Grozījums Nr. 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Turcija ir ES enerģētikas koridors, 
pa kuru tiek piegādāta Kaukāza un 
Kaspijas jūras naftas un gāzes resursi, un tā 
atrodas stratēģiski tuvu Irākai un tās 
augošajam jēlnaftas tirgum; tā kā 
„Nabucco” cauruļvads joprojām ir viena no 
ES lielākajām energoapgādes drošības 
prioritātēm; tā kā Turcija un Azerbaidžāna 
2011. gada 25. oktobrī noslēdza vienošanos 
par Azerbaidžānas gāzes tranzītu caur 
Turcijas teritoriju, kas atvērs Dienvidu 

I. tā kā Turcija ir ES enerģētikas koridors, 
pa kuru tiek piegādāta Kaukāza un 
Kaspijas jūras naftas un gāzes resursi, un tā 
atrodas stratēģiski tuvu Irākai un tās 
augošajam jēlnaftas tirgum; tā kā 
„Nabucco” cauruļvads joprojām ir viena no 
ES lielākajām energoapgādes drošības 
prioritātēm; tā kā Turcija un Azerbaidžāna 
2011. gada 25. oktobrī noslēdza vienošanos 
par Azerbaidžānas gāzes tranzītu caur 
Turcijas teritoriju, kas atvērs Dienvidu 
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gāzes koridoru, pastiprinās gāzes piegādi 
caur „Nabucco” cauruļvadu un jauno ITGI 
(Turcijas–Grieķijas–Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridoru, 
tādējādi palielinot Savienības 
energoapgādes drošību,

gāzes koridoru, pastiprinās gāzes piegādi 
caur „Nabucco” cauruļvadu un jauno ITGI 
(Turcijas–Grieķijas–Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridoru, 
tādējādi palielinot Savienības 
energoapgādes drošību, tā kā Turcijai ir 
ievērojams potenciāls atjaunojamās 
enerģijas jomā, ņemot vērā lielos saules, 
vēja un ģeotermālos resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
Ia apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā gan ES, gan Turcijai ir 
stratēģiski svarīgs ilgstošs miers, 
stabilitāte un labklājība Balkānu reģionā; 
tā kā, pateicoties Turcijas senajai vēsturei 
un kultūras mantojumam un īpašajām 
attiecībām ar Balkānu valstīm, tā ir 
būtiska ieinteresētā puse šajā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
Ia apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā piekto gadu pēc kārtas pieaug 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniegto 
prasību skaits; tā kā praksē nav panākts 
pietiekams progress cilvēktiesību jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu un Turcijas savstarpējo 
atkarību; atzīst Turcijas ekonomisko un 
izaugsmes potenciālu un tās nozīmīgo 
lomu energoapgādes drošības jomā; uzsver, 
ka savstarpējo atkarību papildina 
potenciāla vērtīga sinerģija starp 
Savienības Turcijas ārpolitiku un 
drošības politiku un kaimiņattiecību 
politiku, kas abām pusēm sniegtu labumu 
un lielāku sviras efektu; tomēr uzskata, ka 
šāda savstarpējā atkarība var sniegt 
pozitīvus rezultātus vienīgi tad, ja tiek 
ievērotas savstarpējās saistības, 
stratēģisks dialogs, veiksmīgs reformu 
process un reformu īstenošana, labas 
Turcijas attiecības ar tās kaimiņos 
esošajām ES dalībvalstīm un cieša 
sadarbība;

1. uzsver Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu un Turcijas savstarpējo 
atkarību; atzīst Turcijas nozīmīgo lomu 
energoapgādes drošības jomā; aicina 
Komisiju nopietni uztvert Turcijas bažas 
par Muitas savienības noteikumu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu un Turcijas savstarpējo 
atkarību; atzīst Turcijas ekonomisko un 
izaugsmes potenciālu un tās nozīmīgo 
lomu energoapgādes drošības jomā;

1. uzsver Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu un Turcijas līdzīgās intereses, 
atzīstot Turcijas ekonomisko un izaugsmes 
potenciālu un tās stratēģisko nozīmi īpaši 
energoapgādes drošības jomā; atzīst 
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uzsver, ka savstarpējo atkarību papildina 
potenciāla vērtīga sinerģija starp 
Savienības Turcijas ārpolitiku un 
drošības politiku un kaimiņattiecību 
politiku, kas abām pusēm sniegtu labumu 
un lielāku sviras efektu; tomēr uzskata, ka 
šāda savstarpējā atkarība var sniegt 
pozitīvus rezultātus vienīgi tad, ja tiek 
ievērotas savstarpējās saistības, stratēģisks 
dialogs, veiksmīgs reformu process un 
reformu īstenošana, labas Turcijas 
attiecības ar tās kaimiņos esošajām ES 
dalībvalstīm un cieša sadarbība;

Turcijas aktīvo ārpolitiku un iespējamu 
vērtīgu sinerģiju šajā jomā ar ES un tās 
dalībvalstīm, kas abām pusēm sniegtu 
labumu un lielāku sviras efektu; tomēr 
uzskata, ka šāda savstarpējā atkarība drīzāk 
var sniegt pozitīvus rezultātus tad, ja tiek 
ievērotas savstarpējās saistības, stratēģisks 
dialogs, reformu īstenošana un aktīva 
savstarpēja labu attiecību veicināšana 
starp Turciju un tās kaimiņos esošajām ES 
dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu un Turcijas savstarpējo 
atkarību; atzīst Turcijas ekonomisko un 
izaugsmes potenciālu un tās nozīmīgo 
lomu energoapgādes drošības jomā; uzsver, 
ka savstarpējo atkarību papildina 
potenciāla vērtīga sinerģija starp 
Savienības Turcijas ārpolitiku un drošības 
politiku un kaimiņattiecību politiku, kas
abām pusēm sniegtu labumu un lielāku 
sviras efektu; tomēr uzskata, ka šāda 
savstarpējā atkarība var sniegt pozitīvus 
rezultātus vienīgi tad, ja tiek ievērotas 
savstarpējās saistības, stratēģisks dialogs, 
veiksmīgs reformu process un reformu 
īstenošana, labas Turcijas attiecības ar tās 
kaimiņos esošajām ES dalībvalstīm un 
cieša sadarbība;

1. uzsver Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu un Turcijas savstarpējo 
atkarību; atzīst Turcijas ekonomisko un 
izaugsmes potenciālu un tās nozīmīgo 
lomu reģionālās stabilitātes un Eiropas 
energoapgādes drošības jomā; uzsver, ka 
savstarpējo atkarību papildina potenciāla 
vērtīga sinerģija starp Savienības Turcijas 
ārpolitiku un drošības politiku un 
kaimiņattiecību politiku, kas abām pusēm 
sniegtu labumu un lielāku sviras efektu; 
tomēr uzskata, ka šāda savstarpējā atkarība 
var sniegt pozitīvus rezultātus vienīgi tad, 
ja tiek ievērotas savstarpējās saistības, 
stratēģisks dialogs un efektīva sadarbība, 
veiksmīga iekšējo reformu īstenošana un 
labas Turcijas attiecības ar tās kaimiņos 
esošajām ES dalībvalstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu un Turcijas savstarpējo 
atkarību; atzīst Turcijas ekonomisko un 
izaugsmes potenciālu un tās nozīmīgo 
lomu energoapgādes drošības jomā; uzsver, 
ka savstarpējo atkarību papildina 
potenciāla vērtīga sinerģija starp 
Savienības Turcijas ārpolitiku un drošības 
politiku un kaimiņattiecību politiku, kas 
abām pusēm sniegtu labumu un lielāku 
sviras efektu; tomēr uzskata, ka šāda 
savstarpējā atkarība var sniegt pozitīvus 
rezultātus vienīgi tad, ja tiek ievērotas 
savstarpējās saistības, stratēģisks dialogs, 
veiksmīgs reformu process un reformu 
īstenošana, labas Turcijas attiecības ar tās 
kaimiņos esošajām ES dalībvalstīm un 
cieša sadarbība;

1. uzsver Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu un Turcijas savstarpējo 
atkarību; atzīst Turcijas ekonomisko un 
izaugsmes potenciālu un tās nozīmīgo 
lomu energoapgādes drošības jomā; uzsver, 
ka savstarpējo atkarību papildina 
potenciāla vērtīga sinerģija starp 
Savienības Turcijas ārpolitiku un drošības 
politiku un kaimiņattiecību politiku, kas 
abām pusēm sniegtu labumu un lielāku 
sviras efektu; tomēr uzskata, ka šāda 
savstarpējā atkarība var sniegt pozitīvus 
rezultātus vienīgi tad, ja tiek ievērotas 
savstarpējās saistības, ES vērtības un 
principi, stratēģisks dialogs, veiksmīgs 
reformu process un reformu īstenošana, 
labas Turcijas attiecības ar tās kaimiņos 
esošajām ES dalībvalstīm un cieša 
sadarbība;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu un Turcijas savstarpējo 
atkarību; atzīst Turcijas ekonomisko un 
izaugsmes potenciālu un tās nozīmīgo 
lomu energoapgādes drošības jomā; uzsver, 
ka savstarpējo atkarību papildina 
potenciāla vērtīga sinerģija starp 
Savienības Turcijas ārpolitiku un drošības 

1. uzsver Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu un Turcijas savstarpējo 
atkarību; atzīst Turcijas ekonomisko un 
izaugsmes potenciālu un tās nozīmīgo 
lomu energoapgādes drošības jomā; uzsver, 
ka savstarpējo atkarību papildina 
potenciāla vērtīga sinerģija starp 
Savienības Turcijas ārpolitiku un drošības 
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politiku un kaimiņattiecību politiku, kas 
abām pusēm sniegtu labumu un lielāku 
sviras efektu; tomēr uzskata, ka šāda 
savstarpējā atkarība var sniegt pozitīvus 
rezultātus vienīgi tad, ja tiek ievērotas 
savstarpējās saistības, stratēģisks dialogs, 
veiksmīgs reformu process un reformu 
īstenošana, labas Turcijas attiecības ar tās 
kaimiņos esošajām ES dalībvalstīm un 
cieša sadarbība;

politiku un kaimiņattiecību politiku, kas 
abām pusēm sniegtu labumu un lielāku 
sviras efektu; tomēr uzskata, ka šāda 
savstarpējā atkarība var sniegt pozitīvus 
rezultātus vienīgi tad, ja tiek ievērotas 
savstarpējās saistības, stratēģisks dialogs, 
veiksmīgs reformu process un reformu 
īstenošana, labas Turcijas attiecības ar tās 
kaimiņos esošajām ES dalībvalstīm un 
cieša sadarbība; tomēr pauž bažas ka 
veids, kādā Turcijas cenšas panākt 
ekonomisko izaugsmi, rada nelabvēlīgu 
ietekmi uz vides, arheoloģijas un sociālo 
jomu; aicina Turcijas valdību saglabāt šo 
arhitektūras un vides mantojumu, dodot 
priekšroku mazāku, ekoloģiskā un sociālā 
ziņā noturīgāku aizsprostu projektiem; 
prasa, lai šajā saistībā ES iestādes un 
dalībvalstis pilnībā izmantotu visus 
paplašināšanās politikas instrumentus, ko 
ES paredzējusi kandidātvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka ES un Turcijas muitas 
savienība ir ļāvusi Turcijai panākt augstu 
saskaņošanas līmeni brīvas preču aprites 
jomā un turpina veicināt ES un Turcijas 
divpusējo tirdzniecību, kas 2010. gadā 
sasniedza EUR 103 miljardus; tomēr 
norāda, ka Turcija muitas savienību 
neīsteno pilnībā, joprojām saglabājot 
tiesību aktus, kas ir pretrunā ar 
apņemšanos likvidēt tādas tehniskas 
tirdzniecības barjeras kā importa licences, 
aizliegumu importēt trešo valstu izcelsmes 
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preces, kas atrodas brīvā apritē Eiropas 
Savienībā, valsts atbalstu, jaunu 
farmaceitisko produktu reģistrēšanas 
prasības un diskriminējošu nodokļu
režīmu; uzsver, ka Turcijas tiesību 
sistēmā vēl ir jāievieš jaunais tiesiskais 
regulējums par preču tirdzniecību un 
savstarpējās atzīšanas principu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka abām pusēm būtu aktīvi 
jācenšas izveidot sinerģija starp 
Savienības un Turcijas ārpolitiku un 
drošības politiku un kaimiņattiecību 
politiku, kas gan Savienībai, gan Turcijai 
sniegtu labumu un lielāku sviras efektu; 
tomēr uzskata, ka šāda savstarpējā 
atkarība var sniegt pozitīvus rezultātus 
vienīgi tad, ja tiek īstenotas savstarpējās 
saistības, stratēģisks dialogs, veiksmīgs 
reformu process, labas Turcijas attiecības 
ar tās kaimiņos esošajām ES dalībvalstīm 
un cieša sadarbība;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Raimon Obiols

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

1.a atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas 
centienus ES un Turcijas attiecībām 
izstrādāt jaunu pozitīvu darba kārtību, 
kura veiksmīgas izpildes gadījumā sniegs 
patiesu labumu un ļaus ES arī turpmāk 
būt par etalonu Turcijas pastāvīgajā 
reformu procesā un tuvināt Turciju ES 
pievienošanās kritēriju sasniegšanai; 
uzskata, ka jauni centieni būtu jāvelta 
tam, lai tiktu panākti labvēlīgi apstākļi 
jaunu sarunu sadaļu atvēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b pieņem zināšanai Turcijas uzņēmēju 
paustās bažas par Turcijas pilsoņiem 
piemēroto vīzu režīmu un Turcijas kravas 
automobiļiem piemērotajām transporta 
kvotām, kā arī par to, ka saskaņā ar 
muitas savienības noteikumiem Turcijai 
tirdzniecības attiecībās ar trešām valstīm 
ir vienpusēji jāievēro saistības, kas izriet 
no ES un šo valstu savstarpēji 
noslēgtajiem brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmisko aprindu, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
iekļuvi Eiropas Savienībā; atbalsta 
Komisijas un dalībvalstu centienus vīzu 
kodeksu īstenošanā, saskaņojot un 
vienkāršojot vīzas prasības un Turcijā 
atverot jaunus vīzu izsniegšanas centrus; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot ES un Turcijas nolīgumu par 
atpakaļuzņemšanu un nodrošināt, ka līdz 
brīdim, kad pilnībā stājas spēkā šis 
nolīgums, tiek pilnībā īstenoti pašreizējie 
divpusējie nolīgumi; uzsver, ka ir svarīgi 
pastiprināt ES un Turcijas sadarbību 
attiecībā uz migrācijas pārvaldību un 
robežkontroli, cita starpā ņemot vērā arī 
to, ka liela daļa nelegālo imigrantu 
ierodas ES teritorijā caur Turciju; 
uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.c pauž nožēlu, ka Turcija joprojām nav 
pilnībā īstenojusi EK un Turcijas 
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Asociācijas nolīguma papildprotokolu; 
aicina Turcijas valdību to nekavējoties 
īstenot pilnībā un bez diskriminācijas; 
mudina Turciju likvidēt visus pārējos 
ierobežojumus brīvai preču apritei, tostarp 
transportam no Kipras, un pilnībā īstenot 
muitas savienību, lai pārvarētu strupceļu 
attiecīgajās ES pievienošanās sarunu 
sadaļās;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pilnībā atbalsta Komisiju attiecībā uz 
jaunas programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām, kas balstītas uz intensīvāku 
saziņu iekšlietu reformās, ciešāku 
tuvināšanos ES tiesību aktiem, lai 
nodrošinātu straujāku virzību 
pievienošanās sarunās, labākas 
tirdzniecības un ekonomiskās attiecības, 
tostarp iespējamu Muitas savienības 
modernizāciju, tajā iekļaujot publisko 
iepirkumu un pakalpojumus, elastīgāku 
vīzu režīmu, lai veicinātu pārrobežu 
uzņēmējdarbību un izglītības kontaktus, 
kā arī labāku ES un Turcijas augsta 
līmeņa dialogu ārpolitikas jomā; uzskata, 
ka jauni centieni būtu jāvelta tam, lai tiktu 
panākti labvēlīgi apstākļi jaunu sarunu 
sadaļu atvēršanai, jo īpaši prioritārajās 
tieslietu un iekšlietu (23. un 24. sadaļa), 
konkurences (8. sadaļa) un enerģētikas 
(15. sadaļa) jomās; uzstāj, ka Turcijas 
attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, 
ka Turcijas attiecības ar kaimiņos 
esošajām dalībvalstīm ir galvenais 
priekšnosacījums sarunu un dialoga 
veicināšanai;

2. atzīstot nepietiekamo progresu 
pievienošanās sarunās, atbalsta Komisijas 
iniciatīvu par jaunas programmas izstrādi 
ES un Turcijas attiecībām un uzsver, ka
aktīvi jauni centieni būtu jāvelta sarunu 
sadaļu atvēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par pozitīvas 
programmas izstrādi, kam būtu jāpiešķir 
jauna dinamika ES un Turcijas attiecībām; 
uzskata, ka īpaši centieni būtu jāvelta tam, 
lai tiktu panākti labvēlīgi apstākļi sarunu 
sadaļu atvēršanai tieslietu un pamattiesību 
jomā, sniedzot abām pusēm jūtamus 
rezultātus un ieguvumus; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņvalstīm ir 
galvenais priekšnoteikums ciešu un 
ilglaicīgu attiecību izveidei ar Eiropas 
Savienību;

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, 
ka Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par pozitīvas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām, kā to Padome paredzējusi 
2011. gada 5. decembra secinājumos; 
uzstāj, ka Turcijas attiecības ar visām
kaimiņos esošajām dalībvalstīm ir 
galvenais priekšnosacījums sarunu un 
dialoga veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Dimitar Stoyanov

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, 
ka Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzstāj, ka Turcijas attiecības ar 
kaimiņos esošajām dalībvalstīm ir 
galvenais priekšnosacījums sarunu un 
dialoga veicināšanai;

Or. bg

Grozījums Nr. 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām plašās kopīgo interešu jomās, 
cita starpā iekļaujot politiskās reformas, 
ārpolitikas dialogu, enerģētiku, 
tirdzniecību, vīzu režīmu, mobilitāti un 
migrāciju un terorisma apkarošanu; 
uzskata, ka jauni centieni būtu jāvelta tam, 
lai tiktu panākti labvēlīgi apstākļi sarunu 
sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka Turcijas 
attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām, kas koncentrējas uz Turcijas 
pilsoņiem paredzētā vīzu režīma 
uzlabošanu, to pielīdzinot citu 
kandidātvalstu pilsoņiem piemērotajam 
vīzu režīmam; kā arī nodrošinot Muitas 
savienības efektīvāku darbību, risinot 
pašreizējos tirdzniecības sarežģījumus, kā 
arī ņemot vērā Turcijas bažas par ES ar 
trešām valstīm noslēgtajiem brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem; uzskata, ka 
jauni centieni būtu jāvelta tam, lai tiktu 
panākti labvēlīgi apstākļi sarunu sadaļu 
atvēršanai; uzstāj, ka Turcijas attiecības ar 
kaimiņos esošajām dalībvalstīm ir 
galvenais priekšnosacījums sarunu un 
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dialoga veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; atkārtojot Padomes 2006. gada 
11. decembra lēmumus par sarunu sadaļu 
atvēršanu un slēgšanu, uzskata, ka jauni 
centieni būtu jāvelta tam, lai tiktu panākti 
labvēlīgi apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; 
uzstāj, ka Turcijas attiecības ar kaimiņos 
esošajām dalībvalstīm ir galvenais 
priekšnosacījums sarunu un dialoga 
veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, 
ka Turcijas attiecības ar kaimiņos 
esošajām dalībvalstīm ir galvenais 
priekšnosacījums sarunu un dialoga 
veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka Turcijai ar jaunu 
sparu būtu vēl vairāk jācenšas panākt
labvēlīgi apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; 
uzstāj, ka Turcijas attiecības ar kaimiņos 
esošajām dalībvalstīm ir galvenais 
ieguldījums sarunu un dialoga 
veicināšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 87
Birgit Schnieber-Jastram

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
attiecības starp Turciju un tās kaimiņos 
esošajām dalībvalstīm ir svarīgs 
priekšnosacījums sarunu un dialoga 
veicināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm, jo īpaši pilnīga Ankaras 
protokola īstenošana, ir galvenais
priekšnosacījums sarunu un dialoga 
veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. pauž atbalstu Komisijai par jaunas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

2. pauž atbalstu Komisijai par pozitīvas 
programmas izstrādi ES un Turcijas 
attiecībām; uzskata, ka jauni centieni būtu 
jāvelta tam, lai tiktu panākti labvēlīgi 
apstākļi sarunu sadaļu atvēršanai; uzstāj, ka 
Turcijas attiecības ar kaimiņos esošajām 
dalībvalstīm ir galvenais priekšnosacījums 
sarunu un dialoga veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a norāda — lai arī panākts zināms 
progress ar produktu drošību saistītos 
jautājumos, piemēram, tirgus uzraudzības 
un produktu drošības padomes izveide, 
apvienojot attiecīgās tirgus uzraudzības 
iestādes, tirgus uzraudzībai piešķirtie 
finanšu un cilvēkresursi joprojām ir 
nepietiekami; norāda, ka piemēroto 
pasākumu apjoms joprojām ir neliels, jo 
vēl nav pabeigta produktu vispārējās 
drošības tiesību aktu pārskatīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b uzsver, ka netiek efektīvi izmantoti 
spēkā esošie valdības un pilsoniskās 
sabiedrības dialoga mehānismi un 
patērētāju NVO joprojām maz piedalās 
politikas veidošanā un likumu 
sagatavošanā; aicina Turcijas valdību 
veicināt patērētāju organizāciju 
pilnvērtīgu iesaistīšanu likumdošanas un 
politikas apspriežu procesā un veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai atbalstītu un 
stiprinātu patērētāju kustību; mudina 
patērētāju organizācijas apvienot spēkus, 
lai palielinātu to pārstāvību, iespējams, 
izveidojot patērētāju organizāciju 
konfederāciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 92
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž atzinīgu Turcijai par 2011. gada 
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par 
demokrātiskām, plurālistiskām vēlēšanām, 
kurās viedokli pauda aktīva pilsoniskā 
sabiedrība; uzsver, ka ir ļoti svarīgi grozīt 
vēlēšanu likumu, likvidējot 10 % minimālo 
robežvērtību, kas nepieciešama pārstāvībai 
parlamentā — tā ir augstākā robežvērtība 
visās Eiropas Padomes dalībvalstīs un 
neatspoguļo Turcijas sabiedrības 
plurālismu;

3. pauž atzinību Turcijai par 2011. gada 
jūnijā notikušām brīvām un godīgām 
vispārējām vēlēšanām, kuras starptautiskie 
novērotāji atzina par “demokrātiskām, 
plurālistiskām vēlēšanām, kurās viedokli 
pauda aktīva pilsoniskā sabiedrība”; 
uzsver, ka ir ļoti svarīgi grozīt Turcijas 
vēlēšanu likumu, un iesaka Turcijai 
apsvērt iespēju pazemināt pašreizējo 10 % 
robežvērtību, kas nepieciešama partijas 
pārstāvībai parlamentā;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž atzinīgu Turcijai par 2011. gada 
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par 
demokrātiskām, plurālistiskām 
vēlēšanām, kurās viedokli pauda aktīva 
pilsoniskā sabiedrība; uzsver, ka ir ļoti 
svarīgi grozīt vēlēšanu likumu, likvidējot
10 % minimālo robežvērtību, kas 
nepieciešama pārstāvībai parlamentā — tā 

3. pauž atzinību Turcijai par 2011. gada 
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par brīvām 
un godīgām; kārtējo reizi uzsver, ka 
Turcijai ir jāatceļ 10 % minimālā 
robežvērtība, kas nepieciešama pārstāvībai 
parlamentā — tā ir augstākā robežvērtība 
visās Eiropas Padomes dalībvalstīs un 
neatspoguļo Turcijas sabiedrības 
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ir augstākā robežvērtība visās Eiropas 
Padomes dalībvalstīs un neatspoguļo 
Turcijas sabiedrības plurālismu;

plurālismu;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž atzinīgu Turcijai par 2011. gada
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par 
demokrātiskām, plurālistiskām vēlēšanām, 
kurās viedokli pauda aktīva pilsoniskā 
sabiedrība; uzsver, ka ir ļoti svarīgi grozīt 
vēlēšanu likumu, likvidējot 10 % minimālo 
robežvērtību, kas nepieciešama pārstāvībai 
parlamentā — tā ir augstākā robežvērtība 
visās Eiropas Padomes dalībvalstīs un 
neatspoguļo Turcijas sabiedrības 
plurālismu;

3. pauž atzinību Turcijai par 2011. gada 
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par 
demokrātiskām, plurālistiskām vēlēšanām, 
kurās viedokli pauda aktīva pilsoniskā 
sabiedrība; atkārto 2006., 2007., 2009. un 
2010. gada rezolūcijās paustos
aicinājumus grozīt vēlēšanu likumu, 
likvidējot 10 % minimālo robežvērtību, kas 
nepieciešama pārstāvībai parlamentā — tā 
ir augstākā robežvērtība visās Eiropas 
Padomes dalībvalstīs un neatspoguļo 
Turcijas sabiedrības plurālismu;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž atzinīgu Turcijai par 2011. gada 
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par 
demokrātiskām, plurālistiskām vēlēšanām, 

3. pauž atzinību Turcijai par 2011. gada 
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par 
demokrātiskām, plurālistiskām vēlēšanām, 
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kurās viedokli pauda aktīva pilsoniskā 
sabiedrība; uzsver, ka ir ļoti svarīgi grozīt 
vēlēšanu likumu, likvidējot 10 % minimālo 
robežvērtību, kas nepieciešama pārstāvībai 
parlamentā — tā ir augstākā robežvērtība 
visās Eiropas Padomes dalībvalstīs un 
neatspoguļo Turcijas sabiedrības 
plurālismu;

kurās viedokli pauda aktīva pilsoniskā 
sabiedrība; mudina Turciju grozīt 
vēlēšanu likumu, likvidējot 10 % minimālo 
robežvērtību, kas nepieciešama pārstāvībai 
parlamentā — tā ir augstākā robežvērtība 
visās Eiropas Padomes dalībvalstīs un 
neatspoguļo Turcijas sabiedrības 
plurālismu;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž atzinīgu Turcijai par 2011. gada 
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par 
demokrātiskām, plurālistiskām vēlēšanām, 
kurās viedokli pauda aktīva pilsoniskā 
sabiedrība; uzsver, ka ir ļoti svarīgi grozīt 
vēlēšanu likumu, likvidējot 10 % minimālo 
robežvērtību, kas nepieciešama pārstāvībai 
parlamentā — tā ir augstākā robežvērtība 
visās Eiropas Padomes dalībvalstīs un 
neatspoguļo Turcijas sabiedrības 
plurālismu;

3. pauž atzinību Turcijai par 2011. gada 
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par 
demokrātiskām, plurālistiskām vēlēšanām, 
kurās viedokli pauda aktīva pilsoniskā 
sabiedrība; uzsver, ka ir ļoti svarīgi grozīt 
politisko partiju likumu un vēlēšanu 
likumu, likvidējot 10 % minimālo 
robežvērtību, kas nepieciešama pārstāvībai 
parlamentā — tā ir augstākā robežvērtība 
visās Eiropas Padomes dalībvalstīs un 
neatspoguļo Turcijas sabiedrības 
plurālismu — , paredzot obligātu kvotu 
sistēmu, kas nodrošinātu sieviešu taisnīgu 
pārstāvību vēlēšanu sarakstos un likvidētu 
šķēršļus politisko grupu izveidei 
parlamentā ar mērķi panākt labāku 
pārstāvību un padarīt daudzveidīgāku 
Turcijas politisko dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute
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Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž atzinīgu Turcijai par 2011. gada 
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par 
demokrātiskām, plurālistiskām vēlēšanām, 
kurās viedokli pauda aktīva pilsoniskā 
sabiedrība; uzsver, ka ir ļoti svarīgi grozīt 
vēlēšanu likumu, likvidējot 10 % minimālo 
robežvērtību, kas nepieciešama pārstāvībai 
parlamentā — tā ir augstākā robežvērtība 
visās Eiropas Padomes dalībvalstīs un 
neatspoguļo Turcijas sabiedrības 
plurālismu;

3. pauž atzinību Turcijai par 2011. gada 
jūnija vispārējo vēlēšanu norisi, kurās 
piedalījās liels vēlētāju skaits un kuras 
starptautiskie novērotāji atzina par 
demokrātiskām, plurālistiskām vēlēšanām, 
kurās viedokli pauda aktīva pilsoniskā 
sabiedrība; uzsver, ka ir ļoti svarīgi grozīt 
politisko partiju likumu un vēlēšanu 
likumu, likvidējot 10 % minimālo 
robežvērtību, kas nepieciešama pārstāvībai 
parlamentā — tā ir augstākā robežvērtība 
visās Eiropas Padomes dalībvalstīs un 
neatspoguļo Turcijas sabiedrības 
plurālismu; turklāt uzsver, ka ir svarīgi 
likvidēt šķēršļus politisko grupu izveidei 
parlamentā un budžeta atbalsta 
nodrošināšanai; mudina Centrālo 
vēlēšanu komisiju pārskatīt pirms un pēc 
parlamenta vēlēšanām pieņemtos 
lēmumus, lai izslēgtu neatkarīgos 
kandidātus;

Or. fr

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

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka pēc uzvaras vēlēšanās 
Turcijas valdībai ir politiski spēcīga 
risināt valsts aktuālākās problēmas, proti, 
rast ilgtspējīgu un miermīlīgu risinājumu 
kurdu jautājumam un izstrādāt 
demokrātiskāku un pilsoniskāku 
konstitūciju; šajā sakarībā pauž nožēlu 
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par to, ka joprojām apcietinājumā atrodas 
deviņi Turcijas Lielajā Nacionālajā 
Asamblejā ievēlēti locekļi: Kemal Aktaş, 
Faysal Sarıyıldız, Gülser Yıldırım, 
Ibrahim Ayhan, Hatip Dicle, Selma Irmak 
(BDP), Mustafa Balbay, Mehmet Haberal 
(CHP), Engin Alan (MHP).

Or. en

Grozījums Nr. 99
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē Turcijas Republikas 
jaunās valdības lēmumu izveidot ES lietu 
ministriju, kas liecina par to, ka Turcija 
apzinās jauno centienu, saistību un 
dialoga ārkārtīgi lielo nozīmi;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē Turcijas Republikas jaunās 
valdības lēmumu izveidot ES lietu 
ministriju, kas liecina par to, ka Turcija 
apzinās jauno centienu, saistību un dialoga 
ārkārtīgi lielo nozīmi;

4. atzinīgi vērtē Turcijas Republikas jaunās 
valdības lēmumu izveidot ES lietu 
ministriju, kas liecina par to, ka Turcija 
apzinās jauno centienu, saistību un dialoga 
ārkārtīgi lielo nozīmi; turklāt atzinīgi vērtē 
2011. gada 28. septembrī parakstīto 
saprašanās memorandu par Turcijas 
amatpersonu norīkošanu uz Eiropas 
Komisiju, vienlaikus uzsverot 
nepieciešamību ciešāk sadarboties ar 
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Eiropas Parlamentu pieredzes apmaiņā 
par ES kritērijiem un acquis 
communautaire;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina par Turcijas Lielās Nacionālās 
Asamblejas izšķirīgi svarīgo lomu kā 
Turcijas demokrātiskās sistēmas 
galvenajam elementam un tādējādi uzsver 
šīs asamblejas nozīmi, nodrošinot 
platformu, kurā visas politiskās partijas, 
pamatojoties uz pārbaudēm un 
salīdzinājumiem, var sniegt ieguldījumu 
demokrātiskā dialogā un veicināt 
integrējošu reformu procesu;

5. atgādina par Turcijas Lielās Nacionālās 
Asamblejas izšķirīgi svarīgo lomu kā 
Turcijas demokrātiskās sistēmas 
galvenajam elementam un tādējādi uzsver 
šīs asamblejas nozīmi kā platformai visām 
Turcijas politiskajām partijām, kas ir 
atteikušās no vardarbības un pilnībā 
apņēmušās īstenot demokrātijas un
reformu procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina par Turcijas Lielās Nacionālās 
Asamblejas izšķirīgi svarīgo lomu kā 
Turcijas demokrātiskās sistēmas 
galvenajam elementam un tādējādi uzsver 
šīs asamblejas nozīmi, nodrošinot 
platformu, kurā visas politiskās partijas, 
pamatojoties uz pārbaudēm un 
salīdzinājumiem, var sniegt ieguldījumu 

5. atgādina par Turcijas Lielās Nacionālās 
Asamblejas izšķirīgi svarīgo lomu kā 
Turcijas demokrātiskās sistēmas 
galvenajam elementam un tādējādi uzsver, 
ka šai asamblejai ir vairāk jābūt
platformai, kurā visas politiskās partijas, 
pamatojoties uz pārbaudēm un 
salīdzinājumiem, var sniegt ieguldījumu 



AM\888692LV.doc 55/267 PE478.719v01-00

LV

demokrātiskā dialogā un veicināt 
integrējošu reformu procesu;

demokrātiskā dialogā un veicināt 
integrējošu reformu procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina par Turcijas Lielās Nacionālās 
Asamblejas izšķirīgi svarīgo lomu kā 
Turcijas demokrātiskās sistēmas 
galvenajam elementam un tādējādi uzsver 
šīs asamblejas nozīmi, nodrošinot 
platformu, kurā visas politiskās partijas, 
pamatojoties uz pārbaudēm un 
salīdzinājumiem, var sniegt ieguldījumu 
demokrātiskā dialogā un veicināt 
integrējošu reformu procesu;

5. atgādina par Turcijas Lielās Nacionālās 
Asamblejas izšķirīgi svarīgo lomu kā 
Turcijas demokrātiskās sistēmas 
galvenajam elementam un tādējādi uzsver 
šīs asamblejas nozīmi, nodrošinot 
platformu, kurā visas politiskās partijas, 
pamatojoties uz pārbaudēm un 
salīdzinājumiem, var sniegt ieguldījumu 
demokrātiskā dialogā un veicināt 
integrējošu reformu procesu; pauž bažas, 
ka tiek izdarīts ievērojams spiediens uz 
sekulāro valsts sistēmu;

Or. nl

Grozījums Nr. 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina par Turcijas Lielās Nacionālās 
Asamblejas izšķirīgi svarīgo lomu kā 
Turcijas demokrātiskās sistēmas 
galvenajam elementam un tādējādi uzsver 
šīs asamblejas nozīmi, nodrošinot 
platformu, kurā visas politiskās partijas,
pamatojoties uz pārbaudēm un 
salīdzinājumiem, var sniegt ieguldījumu 

5. atgādina par Turcijas Lielās Nacionālās 
Asamblejas izšķirīgi svarīgo lomu kā 
Turcijas demokrātiskās sistēmas 
galvenajam elementam un tādējādi uzsver 
šīs asamblejas nozīmi, nodrošinot 
platformu, kurā visas politiskās partijas, 
pamatojoties uz pārbaudēm un 
salīdzinājumiem, var sniegt ieguldījumu 
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demokrātiskā dialogā un veicināt 
integrējošu reformu procesu;

demokrātiskā dialogā un veicināt 
integrējošu reformu procesu; aicina 
Turcijas valdību ievērot parlamenta 
deputāta imunitātes principu un attiecīgi 
veikt vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu ieslodzījumā esošo 
parlamenta deputātu atbrīvošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību;

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; atzinīgi vērtē 
uzsākto tiesvedību pret personām, kas 
atbildīgas par Turcijā 1980. gada 
12. septembrī notikušo valsts apvērsumu; 
uzskata šo tiesas procesu par iespēju 
stiprināt uzticību Turcijas demokrātiskās 
sistēmas pienācīgai darbībai; uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt apsūdzēto procesuālās 
tiesības; pauž pilnīgu atbalstu jaunas 
civilās konstitūcijas izstrādes procesam 
Turcijā, kas sniedz iespēju īstenot patiesu 
konstitucionālo reformu, ar kuru Turcijas 
sabiedrībā veicinātu demokrātiju, 
tiesiskumu, pamattiesības un 
pamatbrīvības, plurālismu, integrāciju un 
vienotību; atzinīgi vērtē lēmumu 
nodrošināt visu politisko spēku vienlīdzīgu 
pārstāvību Konstitucionālajā 
samierināšanas komitejā un solījumu 
izstrādes procesā censties pēc iespējas 
plašāk apspriesties ar visiem sabiedrības 
pārstāvjiem, cieši iesaistot pilsonisko 
sabiedrību;

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību;
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas 
komitejā un solījumu izstrādes procesā 
censties pēc iespējas plašāk apspriesties ar 
visiem sabiedrības pārstāvjiem, cieši 
iesaistot pilsonisko sabiedrību;

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; tomēr pauž 
absolūtu atbalstu pilnīgi jaunas Turcijas 
konstitūcijas izstrādei, ar kuru aizstātu 
pašreizējo konstitūciju, kas Turcijai tika 
uzspiesta pēc 1980. gada militārā valsts 
apvērsuma; uzsver, ka jaunajai 
demokrātiskajai konstitūcijai ir jāveicina 
tiesiskums, pamattiesību un pamatbrīvību 
ievērošana, pilsoniskuma veicināšana, 
reliģijas un valsts nodalīšana, militārās 
jomas civilā kontrole, poliskais plurālisms 
un vienlīdzīga attieksme pret minoritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas konstitūcijas izstrādes 
procesam Turcijā, kas sniedz iespēju 
īstenot patiesu konstitucionālo reformu, ar 
kuru Turcijas sabiedrībā veicinātu 
demokrātiju, tiesiskumu, pamattiesības un 



PE478.719v01-00 58/267 AM\888692LV.doc

LV

pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību;

pamatbrīvības, plurālismu, integrāciju un 
vienotību; atzinīgi vērtē lēmumu 
nodrošināt visu politisko partiju pienācīgu 
un atbilstīgu pārstāvību Konstitucionālajā 
samierināšanas komitejā un solījumu 
izstrādes procesā censties pēc iespējas 
plašāk apspriesties ar visiem sabiedrības 
slāņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību;

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādei Turcijā un uzskata, ka tā ir 
iespēja Turcijas sabiedrībā veicināt
demokrātiju, tiesiskumu, pamattiesības un 
pamatbrīvības, plurālismu, integrāciju un 
vienotību; mudina turpināt sagatavošanas 
darbus pie jaunās konstitūcijas izstrādes 
un uzsver, ka ir svarīgi to padarīt par 
patiesi iekļaujošu procesu un aktīvi 
iesaistīt visas politiskās partijas un 
pilsonisko sabiedrību; tādējādi atzinīgi 
vērtē lēmumu nodrošināt visu politisko 
spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedību;

Or. en
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Grozījums Nr. 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību;

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju, labu pārvaldību un 
pārskatatbildību un vienotību; pauž bažas 
par Turcijas sabiedrības polarizēšanos un 
nepietiekamo uzticību iestāžu neatkarībai;
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedību; aicina Komisiju līdz 
vasarai iesniegt Ārlietu komitejai sīki 
izstrādātu ziņojumu par īstenošanas 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
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izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību;

izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
vārda un preses brīvību, plurālismu, 
integrāciju un vienotību; atzinīgi vērtē 
lēmumu nodrošināt visu politisko spēku 
vienlīdzīgu pārstāvību Konstitucionālajā 
samierināšanas komitejā un solījumu 
izstrādes procesā censties pēc iespējas 
plašāk apspriesties ar visiem sabiedrības 
pārstāvjiem, cieši iesaistot pilsonisko 
sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību;

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, patiesi iesaistot 
Turcijas pilsonisko sabiedrību;

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību;

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību; aicina visas 
politiskās partijas un iesaistītos 
dalībniekus jaunās konstitūcijas 
apspriešanā īstenot pozitīvu un 
konstruktīvu pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
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reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību;

reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību; aicina visas 
politiskās partijas un iesaistītos 
dalībniekus attiecībā uz jauno 
konstitūciju īstenot pozitīvu un 
konstruktīvu pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību;

6. atgādina par nepieciešamību turpināt 
darbu pie 2010. gada konstitucionālās 
reformu paketes īstenošanas; pauž pilnīgu 
atbalstu jaunas civilās konstitūcijas 
izstrādes procesam Turcijā, kas sniedz 
iespēju īstenot patiesu konstitucionālo 
reformu, ar kuru Turcijas sabiedrībā varētu 
veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesības un pamatbrīvības, 
plurālismu, integrāciju un vienotību; 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas komitejā 
un solījumu izstrādes procesā censties pēc 
iespējas plašāk apspriesties ar visiem 
sabiedrības pārstāvjiem, cieši iesaistot 
pilsonisko sabiedrību;

Or. de
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Grozījums Nr. 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a mudina Turciju pieņemt mūsdienīgu 
tiesību hartu, kura pamatojas uz spēkā 
esošiem Eiropas un pasaules mēroga 
dokumentiem cilvēktiesību jomā, tostarp 
ES Cilvēktiesību hartu, un ir pielīdzināma 
tiem;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka efektīva reformu procesa 
priekšnoteikums ir uzturēt mierīgas un 
konstruktīvas attiecības starp valdību un 
opozīciju; atgādina, ka patiesi 
demokrātiskai un plurālai sabiedrībai 
vienmēr ir jābalstās uz diviem pīlāriem —
valdību un opozīciju — un nepārtrauktu 

abu šo pušu dialogu un sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Raimon Obiols

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

6.a uzsver, ka jaunajā konstitūcijā ir 
jāievēro visu Turcijas grupu un personu 
tiesības, jāgarantē varas dalījums, 
jānodrošina tiesu varas neatkarība un 
militāras jomas pilntiesīga civilā kontrole;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a mudina Turciju izmantot konstitūcijas 
izstrādes procesu kā iespēju izveidot 
reālistiskāku un demokrātiskāku 
identitāti, nodrošinot visu valsts etnisko 
grupu — kurdu, zazu, čerkesu, romu, 
alevītu, sīriešu, arābu, grieķu, armēņu, 
ebreju un citu — pilntiesīgu atzīšanu un 
vienlīdzīgu dalību līdzās Turcijas 
etniskajam vairākumam; uzskata, ka 
pašreizējā Turcijas konstitūcijā 
sastopamās atsauces uz turciskumu 
neatbilst daudzveidīgajam Turcijas 
sabiedrības sastāvam un ka mūsdienīgam 
pilsoniskuma jēdzienam nevajadzētu būt 
saistītam ar etnisko piederību;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Ana Gomes

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

6.a iesaka jaunajā konstitūcijā izvairīties 
no turku etniskās identitātes definīcijas, 
kas var apdraudēt minoritāšu aizsardzību 
pret diskrimināciju; turklāt uzsver, ka ar 
jauno konstitūciju Turcijā būtu 
jānodrošina skaidrs varas dalījums;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt visu 
politisko spēku vienlīdzīgu pārstāvību 
Konstitucionālajā samierināšanas 
komitejā un solījumu izstrādes procesā 
plaši apspriesties ar pilsonisko sabiedrību; 
norāda, ka ir nepieciešams, lai visas 
ieinteresētās personas censtos panākt 
patiesu vienošanos, kas pamatotos uz 
kompromisu; mudina pastiprināt 
konstitucionālās reformas apspriešanu 
visos Turcijas sabiedrības līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 
uzlabot militārās jomas civilo kontroli, jo 

svītrots
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īpaši 2010. gada decembrī pieņemot 
likumu par Revīzijas palātu, lai 
nodrošinātu militārās jomas izdevumu 
civilo kontroli;

Or. nl

Grozījums Nr. 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 
uzlabot militārās jomas civilo kontroli, jo 
īpaši 2010. gada decembrī pieņemot 
likumu par Revīzijas palātu, lai 
nodrošinātu militārās jomas izdevumu 
civilo kontroli;

7. atbalsta demokrātisku politisku 
institūciju īstenotu pilnīgu militārās 
jomas kontroli; līdz ar to atzinīgi vērtē 
pastāvīgos centienus uzlabot militārās 
jomas civilo kontroli, jo īpaši 2010. gada 
decembrī pieņemot likumu par Revīzijas 
palātu, lai nodrošinātu militārās jomas 
izdevumu civilo kontroli; 

Or. el

Grozījums Nr. 123
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 
uzlabot militārās jomas civilo kontroli, jo 
īpaši 2010. gada decembrī pieņemot 
likumu par Revīzijas palātu, lai 
nodrošinātu militārās jomas izdevumu 
civilo kontroli;

7. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 
turpmāk uzlabot militārās jomas civilo 
kontroli, jo īpaši 2010. gada decembrī 
pieņemot likumu par Revīzijas palātu, kas
garantē militārās jomas izdevumu civilo 
kontroli; tomēr uzsver — ņemot vērā, cik 
svarīga ir Turcijas dalība NATO, ir 
jānodrošina pastāvīga bruņoto spēku 
sekularitāte un operatīvās spējas;
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Or. en

Grozījums Nr. 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 
uzlabot militārās jomas civilo kontroli, jo 
īpaši 2010. gada decembrī pieņemot 
likumu par Revīzijas palātu, lai 
nodrošinātu militārās jomas izdevumu 
civilo kontroli;

7. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 
uzlabot militārās jomas civilo kontroli, jo 
īpaši 2010. gada decembrī pieņemot 
likumu par Revīzijas palātu, lai 
nodrošinātu militārās jomas izdevumu 
parlamentāro kontroli; mudina policijas 
un bruņoto spēku īstenotajai tiesvedībai 
piemērot civilo jurisdikciju;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 
uzlabot militārās jomas civilo kontroli, jo 
īpaši 2010. gada decembrī pieņemot 
likumu par Revīzijas palātu, lai 
nodrošinātu militārās jomas izdevumu 
civilo kontroli;

7. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 
uzlabot militārās jomas civilo kontroli, jo 
īpaši 2010. gada decembrī pieņemot 
likumu par Revīzijas palātu, lai 
nodrošinātu militārās jomas izdevumu 
civilo kontroli; tomēr pauž nožēlu par 
nelabvēlīgo ietekmi, kāda ir likuma par 
Revīzijas palātu izņēmuma noteikumam 
(44. pants) militāro izdevumu jomā, kas 
rada pārredzamības trūkumu vienā no 
valsts svarīgākajām budžeta izdevumu 
sadaļām, un uzskata, ka līdzīgs izņēmuma 
noteikums likumā par tiesībsargu liecina 
par vāju militārās jomas institucionālo 
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kontroli; 

Or. en

Grozījums Nr. 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 
uzlabot militārās jomas civilo kontroli, jo 
īpaši 2010. gada decembrī pieņemot 
likumu par Revīzijas palātu, lai 
nodrošinātu militārās jomas izdevumu 
civilo kontroli;

7. atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus 
uzlabot militārās jomas civilo kontroli, jo 
īpaši 2010. gada decembrī pieņemot 
likumu par Revīzijas palātu, lai 
nodrošinātu militārās jomas izdevumu 
civilo kontroli; prasa Revīzijas palātai 
stingrāk uzraudzīt militāros izdevumus; 
prasa atjaunot policijas un militārās tiesu 
sistēmas civilo kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo tiesu;
norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 

8. uzsver, ka, tāpat kā citās ES 
kandidātvalstīs, šā reformu procesa 
prioritātei ir jābūt pašreiz īstenotajām tiesu 
sistēmas reformām, un ar šīm reformām ir 
jāpanāk modernas, efektīvas un pilnībā 
neatkarīgas Turcijas tiesu varas izveide, 
kas ir brīva no politiskās iejaukšanās un 
vērsta uz indivīda tiesībām un brīvībām;
atzinīgi vērtē pēc pamatīgas apspriešanās 
ar Venēcijas komisiju pieņemtos tiesību 
aktus par Tiesnešu un prokuroru augsto 
padomi (Augstā padome) un 
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instances lēmumus par 
paaugstinājumiem, pārcelšanu uz citu 
vietu un disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē
Tieslietu ministrijas lēmumu par 
cilvēktiesību ģenerāldirektorāta izveidi;

Konstitucionālo tiesu, kā arī Tieslietu 
ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi; turklāt atzinīgi 
vērtē valdības centienus ierosināt tiesu 
reformu paketi, tostarp pārskatīt tiesu 
reformu stratēģiju un tās darbības plānu, 
iesaistot visas ieinteresētās puses, tostarp 
advokātu kolēģijas un attiecīgās NVO;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva 
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo 
tiesu; norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par 
paaugstinājumiem, pārcelšanu uz citu 
vietu un disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē 
Tieslietu ministrijas lēmumu par 
cilvēktiesību ģenerāldirektorāta izveidi;

8. uzsver — lai Turcijas modernizācijas
centieni būtu veiksmīgi, noteikti jāveic 
tiesu sistēmas reforma, un tai juridiski un 
faktiski ir jāpanāk moderna, efektīva, 
pilnībā neatkarīga un objektīva tiesu 
sistēma, kas garantē visu iedzīvotāju lietu 
pienācīgu izskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva 
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo 
tiesu; norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par
paaugstinājumiem, pārcelšanu uz citu 
vietu un disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē 
Tieslietu ministrijas lēmumu par 
cilvēktiesību ģenerāldirektorāta izveidi;

8. uzsver — lai Turcijas modernizācijas
centieni būtu veiksmīgi, noteikti jāveic 
tiesu sistēmas reforma, un tai ir jāpanāk 
moderna, efektīva, pilnībā neatkarīga un 
objektīva tiesu sistēma, kas garantē visu 
iedzīvotāju lietu pienācīgu izskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo tiesu; 
norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk pilnībā 
neatkarīga, objektīva, moderna un efektīva
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo tiesu; 
norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 
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disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi;

disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi; uzskata, ka 
valdība nedrīkst ietekmēt valsts prokuroru 
un tiesnešu neatkarīgo darbu; uzskata, ka 
iedzīvotājiem ir jāļauj un jāsniedz iespēja 
tiesā aizstāvēties dzimtajā valodā;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva 
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo tiesu; 
norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 
disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi;

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva 
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo tiesu; 
norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 
disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi; atzinīgi vērtē 
valdības centienus pārskatīt 2009. gadā 
pieņemto tiesu reformas stratēģiju un tās 
rīcības plānu, iesaistot visas tiesu jomas 
ieinteresētās personas, advokātu kolēģijas 
un attiecīgās NVO;

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva 
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo tiesu; 
norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 
disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi;

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva 
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome), kas ir jāveido kā 
neatkarīga struktūra, un Konstitucionālo 
tiesu; norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 
disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva 
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo tiesu; 

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva 
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(HSYK) un Konstitucionālo tiesu; mudina 
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norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 
disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi;

Turcijas iestādes risināt pārējos 
jautājumus, piemēram, par Tiesnešu un 
prokuroru augstās padomes (HSYK) 
locekļu ievēlēšanas kārtību, tieslietu 
ministra ietekmi šajā padomē, kā arī 
tiesnešu un prokuroru iecelšanas kārtību;
norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 
disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva 
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo tiesu; 
norāda, ka ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju izskatīt 
tiesā visus Augstās padomes pirmās 
instances lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 
disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi;

8. uzsver, ka Turcijas modernizācijas 
centienu prioritātei ir jābūt tiesu sistēmas 
reformai, un tai ir jāpanāk moderna, 
efektīva, pilnībā neatkarīga un objektīva 
tiesu sistēma; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
pēc pamatīgas apspriešanās ar Venēcijas 
komisiju pieņemtos tiesību aktus par 
Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome) un Konstitucionālo tiesu; 
pauž bažas, ka tieslietu ministra ietekme 
uz Augsto padomi un tiesnešu iecelšanu 
var radīt nelabvēlīgas sekas uz šīs 
struktūras neatkarību, un prasa 
nodrošināt Augstās padomes lēmumu 
pārredzamību un tiesisko kontroli, norāda, 
ka ir nepieciešami papildu pasākumi, lai 
nodrošinātu iespēju izskatīt tiesā visus 
Augstās padomes pirmās instances 
lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 
disciplinārsodiem; atzinīgi vērtē Tieslietu 
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ministrijas lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a atzinīgi vērtē Tieslietu ministrijas 
lēmumu par cilvēktiesību 
ģenerāldirektorāta izveidi; vēl atzinīgi 
vērtē pēc pamatīgas apspriešanās ar 
Venēcijas komisiju pieņemtos tiesību 
aktus par Tiesnešu un prokuroru augsto 
padomi (Augstā padome) un 
Konstitucionālo tiesu; norāda, ka ir 
nepieciešami papildu pasākumi, lai 
nodrošinātu iespēju izskatīt tiesā visus 
Augstās padomes pirmās instances 
lēmumus par paaugstinājumiem, 
pārcelšanu uz citu vietu un 
disciplinārsodiem;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a pauž bažas par daudzajiem Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumiem lietās 
pret Turciju, kuros atzīts, ka Turcijas 
tiesas iestādes vai nu nav risinājušas 
cilvēktiesību pārkāpumus vai arī tos tieši 
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izraisījušas; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijā izveidoto Cilvēktiesību 
departamentu, kura galvenajam 
uzdevumam ir jābūt cilvēktiesību 
pārkāpumu novēršanai, jo īpaši Turcijai 
pilnīgi un efektīvi izpildot Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumus;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzskata, ka jaunajam regulējumam 
par konstitucionālo tiesu ir jānodrošina, 
ka šī tiesu instance ir kompetenta novērtēt 
un pārskatīt Turcijas tiesību aktu 
atbilstību Turcijas ratificētajiem 
starptautiskajiem nolīgumiem, piemēram, 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijai;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzskata, ka spriedums Hrant Dink 
lietā ir jauns piemērs Turcijas tieslietu 
sistēmas nepilnībām un Turcijā veikto 
izmeklēšanu ierobežojumiem, kas ne tikai 
vājina tiesu varu un tās īstenošanu, bet 
arī to padara par daļu no netaisnības, 
nevis par tās risinātāju, šajā sakarībā 
uzsver Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
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2010. gadā pieņemto spriedumu, ka 
Turcija nav veikusi efektīvu izmeklēšanu 
H. Dink lietā; uzskata, ka šis tiesas 
process ir Turcijas tiesiskuma un tiesu 
varas neatkarības pārbaude un arī iespēja 
uzzināt vairāk par Turcijas slepeno un 
neoficiālo struktūru, tā saucamo “dziļo 
valsti”, noziedzniekiem un augsta līmeņa 
amatpersonu saistību ar Hrant Dink 
slepkavību un agrākām vairāku citu 
žurnālistu slepkavībām;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas 
apcietinājumu, saskaņojot Turcijas 
maksimālo pirmstiesas apcietinājuma 
periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

9. atzinīgi vērtē valdības paziņojumu par 
tiesu reformas paketi; tomēr atkārtoti pauž 
bažas par to, ka joprojām nav pietiekami 
uzlabotas tiesu procesuālās normas, lai 
nodrošinātu tiesības uz taisnīgu un ātru
tiesu, tostarp tiesības agrīnos procesa 
posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un tiesas procesa 
dokumentiem, kā arī pietiekamas 
procedurālās garantijas ikvienam
aizdomās turamajam; pauž dziļas bažas 
par pārāk ilgo pirmstiesas apcietinājuma, 
kas pašlaik var sasniegt pat 10 gadus, 
faktiski kļūstot par sodu bez tiesas; mudina 
Augsto padomi reformēt tiesību aktus, 
tostarp par pirmstiesas apcietinājuma 
izmantošanu un ilgumu, atbilstīgi Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijai un citiem 
Eiropas Padomes standartiem; uzskata, 
ka zvērināto tiesas ar īpašām pilnvarām 
līdzinās bijušajām valsts drošības tiesu 
iestādēm, kas ir pretrunā taisnīgas tiesas 
principam un tiesiskumam;
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Or. en

Grozījums Nr. 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz
taisnīgu un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības 
agrīnos procesa posmos piekļūt 
apsūdzošajiem pierādījumiem un 
pietiekamas garantijas visiem aizdomās 
turamajiem; pauž dziļas bažas par ilgstošo 
pirmstiesas apcietinājuma, kas faktiski 
kļūst par sodu bez tiesas; mudina Augsto 
padomi reformēt tiesību aktus par 
pirmstiesas apcietinājumu, saskaņojot 
Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabota tiesu procedūru 
efektivitāte un normas, lai nodrošinātu 
taisnīgu un savlaicīgu tiesu; tas nelabvēlīgi 
ietekmē tiesības agrīnos procesa posmos 
piekļūt apsūdzošajiem pierādījumiem un 
tiesības visiem aizdomās turamajiem 
saņemt pietiekamas garantijas ; pauž 
dziļas bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;
mudina valdību turpināt reformas, kā arī 
pretterorisma likuma, jo īpaši tā 125., 
216., 301., 314. panta, un Turcijas 
kriminālkodeksa, jo īpaši tā 6. un 
7. panta, pārskatīšanu; Parlamenta ad 
hoc komiteja, kas novēro Turcijā pret 
žurnālistiem ierosinātos tiesas procesus, 
turpinās sekot notikumu attīstībai1;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

                                               
1 Atzinīgi vērtē Tieslietu ministrijas 19. janvārī iesniegto likumdošanas projekta iniciatīvu.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi 
reformēt tiesību aktus par pirmstiesas 
apcietinājumu, saskaņojot Turcijas 
maksimālo pirmstiesas apcietinājuma 
periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procedūras, lai 
nodrošinātu tiesības uz taisnīgu un 
savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž bažas 
par ilgstošo pirmstiesas apcietinājumu un 
mudina valdību paplašināt alternatīvu 
iespējas un pārskatīt spēkā esošos tiesību 
aktus par pirmstiesas apcietinājumu, ņemot 
vērā ES dalībvalstu paraugpraksi;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

9. atkārtoti pauž lielas bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; turklāt 
atkārtoti pauž dziļas bažas par ilgstošo 
pirmstiesas apcietinājumu, kas faktiski 
kļūst par sodu bez tiesas; mudina Augsto 
padomi reformēt tiesību aktus par 
pirmstiesas apcietinājumu, saskaņojot 
Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu,
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par pārāk ilgo pirmstiesas 
apcietinājumu, kas pašlaik var sasniegt pat 
10 gadus, faktiski kļūstot par sodu bez 
tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu 
atbilstīgi Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
judikatūrai un saskaņojot Turcijas 
maksimālo pirmstiesas apcietinājuma 
periodu ar vidējo pirmstiesas apcietinājuma 
periodu Eiropas Savienībā;
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Or. en

Grozījums Nr. 144
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;
šajā sakarībā atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas nesen izstrādāto 
likumprojektu, kurā uzskaitīti konkrēti 
kritēriji, kas jāievēro, lai varētu pieņemt 
lēmumu par aizturēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
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procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;
vērš uzmanību arī uz Turcijas pienākumu 
stingri ievērot Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 6. panta saistības attiecībā uz 
lietas laicīgu izskatīšanu taisnīgā tiesā, 
proti, savā tiesību sistēmā izveidot 
apelācijas tiesas un nostiprināt augstākas 
instances tiesu darbībspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;
šajā sakarībā atzinīgi vērtē Turcijas 
valdības uzsākto darbu, lai pārskatītu 
tiesību aktus par aizturēšanas 
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procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;
pauž bažas par lielo skaitu mazgadīgo 
ieslodzīto — aptuveni 2500 personām 12–
18 gadu vecuma grupā;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka nav 
pietiekami uzlabotas tiesu procesuālās 
normas, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu 
un savlaicīgu tiesu, tostarp tiesības agrīnos 
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procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;

procesa posmos piekļūt apsūdzošajiem 
pierādījumiem un pietiekamas garantijas 
visiem aizdomās turamajiem; pauž dziļas 
bažas par ilgstošo pirmstiesas 
apcietinājuma, kas faktiski kļūst par sodu 
bez tiesas; mudina Augsto padomi reformēt 
tiesību aktus par pirmstiesas apcietinājumu, 
saskaņojot Turcijas maksimālo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu ar vidējo pirmstiesas 
apcietinājuma periodu Eiropas Savienībā;
atzinīgi vērtē Turcijas valdības nesenos 
centienus noteikt konkrētus un 
saprotamus kritērijus, pēc kuriem pieņemt 
lēmumus par aizturēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atzinīgi vērtē valdības centienus 
paplašināt pirmstiesas aizturēšanas 
procedūrām alternatīvu pasākumu 
piemērošanu un noteikt konkrētākus 
pirmstiesas aizturēšanas lēmumu 
iemeslus; atzinīgi vērtē pēdējo gadu laikā 
ieviestos veiksmīgos likumdošanas un 
administratīvos pasākumus tiesu iestāžu 
darba apjoma samazināšanai un mudina 
valdību vairāk pievērsties izglītības jomai, 
lai pārvarētu šo problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

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

9.a pauž bažas par tiesas prāvas iznākumu 
žurnālista Hrant Dink slepkavības lietā;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a pauž nožēlu, ka tā sauktajās KCK 
operācijās kopš 2009. gada ir arestēti 
tūkstošiem kurdu politisko aktīvistu, 
tostarp 6 personas, kuras pēc tam tika 
demokrātiskā ceļā ievēlētas par 
parlamenta deputātiem, 16 amatu 
ieņemoši vietējo pašvaldību vadītāji, 
desmitiem pilsētu padomes locekļu un 
BDP (Miera un demokrātijas partijas) 
izpildvaras locekļu, kā arī Cilvēktiesību 
asociācijas valdes locekļi un filiāļu 
vadītāji, savukārt 2011. gada nogalē šīs 
operācijas tika veiktas arī pret kurdu 
juristiem un žurnālistiem, kādu 
akadēmisko aprindu pārstāvi, kas 
konsultējis BDP konstitucionālās 
reformas jautājumā, kā arī vienu 
izdevēju;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

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

9.a lai samazinātu neizskatīto lietu 
uzkrāšanos, aicina Turcijas valdību pēc 
iespējas ātrāk panākt, ka darbu sāk 
reģionālās apelācijas tiesas, kurām pēc 
likuma bija jābūt darbotiesspējīgām jau 
kopš 2007. gada jūnija, un pievērsties 
tiesnešu apmācībai šim nolūkam;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b uzsver, cik svarīgas ir ikviena 
iedzīvotāja tiesības uz pienācīgu 
aizstāvību tiesā, un atgādina par valsts 
pienākumu garantēt juridiskās aizstāvības 
pieejamību; atgādina arī par to, ka 
advokātiem ir jābūt civilajai un 
kriminālajai imunitātei attiecībā uz 
zināmiem labticīgi sniegtiem 
paziņojumiem rakstiskā vai mutiskā 
aizstāvībā vai arī darba pienākumos 
uzstājoties tiesā, tribunālā vai citā tiesu 
vai administratīvajā iestādē; prasa 
Turcijai nodrošināt, lai advokāti varētu 
veikt darbu bez iebiedēšanas, 
apgrūtināšanas, uzmākšanās vai 
nepiemērotas iejaukšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 
apņemšanos ievērot pamattiesības;

10. joprojām uzskata, ka izmeklēšana 
apsūdzības par plāniem rīkot apvērsumu 
pret valdību, piemēram, Ergenekon un 
Balyoz lietas, ir iespēja demokrātiskās 
pārejas procesā; uzsver to, ka tiesas 
procesiem ir jānorit, apliecinot Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
spēku un pienācīgu, neatkarīgu, objektīvu 
un pārredzamu darbību, kā arī ciešu 
beznosacījumu apņemšanos ievērot 
pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko 
institūciju un tiesu iestāžu spēku un 
pienācīgu, neatkarīgu, objektīvu un 
pārredzamu darbību, kā arī ciešu 
beznosacījumu apņemšanos ievērot 
pamattiesības;

10. uzsver to, ka apsūdzības par 
iespējamiem plāniem rīkot militāru 
apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, būtu
jāizmeklē, apliecinot Turcijas tiesu iestāžu 
spēku, pārredzamību un neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 
apņemšanos ievērot pamattiesības;

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 
apņemšanos ievērot pamattiesības, kā 
patlaban trūkst; pauž bažas par 
apgalvojumiem, ka šajās lietās pret 
apsūdzētajiem ir izmantoti nepārliecinoši 
pierādījumi; uzsver — lai šīs lietas 
sniegtu vienreizēju iespēju konsolidēt 
tiesiskumu Turcijā, attiecīgie apgalvojumi 
ir neatkarīgi un ticami jāizmeklē un ir 
pilnībā jāgarantē apsūdzēto tiesības; 
aicina Komisiju cieši sekot minēto lietu 
izskatīšanai un izvērstākus konstatējumus 
publicēt Komisijas 2012. gada progresa 
ziņojuma pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 
apņemšanos ievērot pamattiesības;

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 
apņemšanos ievērot pamattiesības;
konstatē, ka šīs konkrētās lietas 
galvenokārt ir uzbrukums armijai un 
sekularizācijai;
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Or. nl

Grozījums Nr. 158
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 
apņemšanos ievērot pamattiesības;

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 
apņemšanos ievērot pamattiesības; pauž 
bažas par apgalvojumiem, ka šajās lietās 
pret apsūdzētajiem ir izmantoti 
nepārliecinoši pierādījumi; uzsver — lai 
šīs lietas sniegtu vienreizēju iespēju 
konsolidēt tiesiskumu Turcijā, attiecīgie 
apgalvojumi ir pienācīgi un efektīvi 
jāizmeklē un ir pilnībā jāgarantē 
apsūdzēto tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 
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apņemšanos ievērot pamattiesības; apņemšanos ievērot pamattiesības; šajā 
sakarībā pauž bažas par uzsākto tiesas 
izmeklēšanu, lai atceltu galvenās 
opozīcijas partijas vadītāja Kemal 
Kılıçdaroğlu deputāta imunitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Kristian Vigenin

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 
apņemšanos ievērot pamattiesības;

10. uzsver to, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu 
darbību, kā arī ciešu beznosacījumu 
apņemšanos ievērot pamattiesības; uzsver, 
ka tiesas izmeklēšanu par galvenās 
opozīcijas partijas (CHP) vadītāju Kemal 
Kılıçdaroğlu var uzskatīt par vārda 
brīvības pārkāpumu un mēģinājumu 
apklusināt opozīciju;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Geoffrey Van Orden
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a lai samazinātu neizskatīto lietu 
uzkrāšanos, aicina Turcijas valdību pēc 
iespējas ātrāk panākt, ka darbu sāk 
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reģionālās apelācijas tiesas, kurām pēc 
likuma bija jābūt darbotiesspējīgām jau 
kopš 2007. gada jūnija, un pievērsties 
tiesnešu apmācībai šim nolūkam;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a pauž bažas par jaunāko spriedumu 
Hrant Dink lietā un uzsver, ka ir ārkārtīgi 
svarīgi pilnībā izmeklēt Hrant Dink 
slepkavību un saukt pie atbildības visas 
vainīgās personas;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a pauž bažas par notiekošajām tiesas 
prāvām un ilgo pirmstiesas 
apcietinājumu, kurā atrodas vairāki 
Turcijas Lielās Nacionālās Asamblejas 
locekļi, kas ievēlēti no opozīcijas partijām, 
jo īpaši no Miera un attīstības partijas 
(BDP) un Republikāņu tautas partijas 
(CHP), kas ir likumīgas politiskas 
darbības un politiskas biedrošanās un 
līdzdalības tiesību traucējums;

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Kristian Vigenin

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a prasa pārskatīt Pretterorisma aktu 
(Akts Nr. 3713) un Turcijas 
kriminālkodeksu, kuros sniegto terorisma 
un nelikumīgas propagandas izplūdušo 
definīciju iespējams plaši interpretēt un 
nepareizi izmantot;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 166
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

11. ar bažām norāda uz praksi ierosināt 
krimināllietas pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
citiem sabiedrību satraucošiem 
jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

11. uzskata par nepieņemamu praksi 
uzsākt kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, 
kas ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

Or. nl
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Grozījums Nr. 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem pilnīgai 
cilvēktiesību aizsardzībai Turcijā ir 
uzskatu kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem un žurnālistiem, kas ziņojuši 
par pierādījumiem saistībā ar cilvēktiesību 
pārkāpumiem vai citiem sabiedrībai 
svarīgiem jautājumiem, tādējādi veicinot 
debates plurālā sabiedrībā; uzskata, ka 
viens no galvenajiem šķēršļiem 
cilvēktiesību aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus; aicina 
Turciju objektīvi un visaptveroši izmeklēt 
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vardarbību pret cilvēktiesību aizstāvjiem 
un žurnālistiem;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, avīzēm 
un karikatūristiem, kas ziņojuši par 
pierādījumiem saistībā ar cilvēktiesību 
pārkāpumiem vai citiem sabiedrībai 
svarīgiem jautājumiem, tādējādi veicinot 
debates plurālistiskā sabiedrībā; uzskata, ka 
viens no galvenajiem šķēršļiem 
cilvēktiesību aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

Or. nl

Grozījums Nr. 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
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aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus; ar bažām 
norāda uz EDSO ziņojumu, ko apstiprina 
platforma “Brīvību žurnālistiem” aplēses, 
ka cietumos atrodas aptuveni 57–
64 žurnālisti;

Or. it

Grozījums Nr. 172
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus; aicina 
Turcijas iestādes atbrīvot izdevēju un 
cilvēktiesību aktīvistu Ragip Zarakolu, 
kuru arestēja un kuram piesprieda 
cietumsodu par to, ka viņš izdevis 
grāmatas par armēņu genocīdu un kurdu 
tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute
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Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības
nesamērīgos ierobežojumus;

11. atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret žurnālistiem, kas 
ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, 
tādējādi veicinot debates plurālā 
sabiedrībā; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus; norāda, ka 
Turcija ieņem otro vietu pasaulē pēc 
cietumos ieslodzīto žurnālistu skaita;

Or. fr

Grozījums Nr. 174
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina Turcijas valdību Pretterorisma 
likumā pārskatīt terorisma definīciju, lai 
nepieļautu pārāk plašu šā likuma 
piemērošanu, apdraudot pamattiesības, jo 
īpaši vārda un preses brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

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

11.a atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir 
galvenās Eiropas vērtības un ka patiesi 
demokrātiskā, brīvā un plurālā sabiedrībā 
ir vajadzīga viennozīmīga vārda brīvība; 
uzsver, ka ir steidzami jāreformē tiesību 
akti, kas paredz neproporcionāli augstas 
soda naudas plašsaziņas līdzekļiem —
dažos gadījumos panākot plašsaziņas 

līdzekļu slēgšanu vai žurnālistu vai 
izdevniecību pašcenzūru — , un Likums 
Nr. 5651/2007 par internetu, kas ierobežo 
vārda brīvību un iedzīvotāju tiesības 
piekļūt informācijai un ļauj nesamērīgā 
apjomā un uz nesamērīgi ilgu laiku slēgt 
pieeju noteiktām tīmekļa vietnēm; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē to, ka komisārs 
Š. Füle ir atzinis interneta brīvību par 
daļu no Kopenhāgenas kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzstāj, ka pret žurnālistiem 
notiekošās tiesas prāvas būtu jāīsteno 
pārredzamā veidā, ievērojot tiesiskumu un 
nodrošinot pienācīgus apstākļus, 
piemēram, attiecīgajam uzklausīšanas 
veidam piemērotas telpas, precīzu 
manuskriptu izplatīšanu aizturētajiem, kā 
arī žurnālistu informēšanu par viņiem 
izvirzītajām apsūdzībām, tādējādi 
nodrošinot, ka tiesas apstākļi nelabvēlīgi 
neietekmēs spriedumu; pauž lielas bažas 
par aizturēto žurnālistu ieslodzījuma 
apstākļiem; pauž nožēlu par to, ka trūkst 
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precīzas informācijas par aizturēto 
žurnālistu un pret žurnālistiem izvirzīto 
tiesas prāvu skaitu, kā arī par šo lietu 
tiesisko pamatojumu, aicina Turcijas 
iestādes darīt šo informāciju zināmu 
atklātībai;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Birgit Schnieber-Jastram

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka 
aizvien pieaug Eiropas Cilvēktiesību tiesā 
iesniegto prasību skaits, un mudina 
Turciju veikt turpmākus pasākumus, lai 
pārtrauktu Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
garantētu tiesību pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot 
policiju un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību 
darba vietā par vārda un preses brīvību 
un Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko 

svītrots
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lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

12. pauž bažas par Turcijas Pretterorisma 
akta un Turcijas Kriminālkodeksā 
pieļautajām plašajām interpretācijas un 
piemērošanas iespējam, jo īpaši 
gadījumos, kad nav pierādīta piederība 
terorisma organizācijai un kad tiek 
uzskatīts, ka rīcība vai paziņojums sakrīt 
ar terorisma organizāciju mērķiem; 
mudina Turcijas iestādes šajā ziņā stingri 
ievērot starptautiskās saistības attiecībā uz 
cilvēktiesībām, grozot attiecīgos tiesību 
aktus un veicot policijas, tiesnešu un 
prokuroru sistemātisku apmācību un 
izpratnes veidošanu par atšķirību starp 
terorismu un piederību kriminālai 
organizācijai, no vienas puses, un rīcību, 
izmantojot tiesības uz domas, vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvību, no 
otras puses, atbilstīgi Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūrai; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

12. pauž bažas, ka pastāvīgi tiek ziņots par 
policijas iecirkņos un cietumos notikušu 
spīdzināšanu un sliktu izturēšanos, pārāk 
lielu policijas spēka pielietošanu 
demonstrācijās un to, ka nekas netiek 
darīts, lai sauktu pie atbildības valsts 
ierēdņus par iespējamiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem; mudina Turcijas iestādes 
šajā ziņā stingri ievērot starptautiskās 
saistības attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot 
policiju un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

12. atzinīgi vērtē Turcijas apņēmīgos 
centienus stingri ievērot starptautiskās 
saistības attiecībā uz cilvēktiesībām, 
pārskatot attiecīgo tiesību aktu 
noteikumus un turpinot policijas un tiesu 
iestāžu darbinieku apmācību; atzinīgi vērtē 
lēmumu nodrošināt tiesnešiem un 
prokuroriem apmācību darba vietā par 
vārda un preses brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Ana Gomes
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Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot 
policiju un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību 
darba vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus, jo īpaši 
Pretterorisma likumu, kas piemērots 
daudzās lietās, kuras nav saistītas ar 
terorismu, un izmantots, lai slēptu vārda 
un plašsaziņas līdzekļu brīvības 
apspiešanu Turcijā;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus atbilstīgi Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas standartiem un 
apmācot policiju un tiesu iestāžu 
darbiniekus; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
lēmumu nodrošināt tiesnešiem un 
prokuroriem apmācību darba vietā par 
vārda un preses brīvību un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; kā arī 
izveidojot efektīvu policijas sūdzību 
mehānismu, kas darbotos atbilstīgi 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā 
pieņemtajiem pieciem efektīvas 
izmeklēšanas principiem, t.i., neatkarību, 
atbilstību, savlaicīgumu, publisko 
pārbaudi un cietušo iesaistīšanu; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;
atzinīgi novērtētu papildu pasākumu 
pieņemšanu, lai uzlabotu atsevišķu 
iedzīvotāju tiešu piekļuvi Turcijas tiesām 
ar mērķi aizstāvēt savas tiesības un 
tādējādi samazinātu Eiropas Cilvēktiesību 
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tiesā Strasbūrā iesniegto prasību skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Kristian Vigenin

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;
mudina iestādes ievērot daudzos Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumus par 
Turcijā pārkāptajām tiesībām uz taisnīgu 
tiesu un vārda brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 

12. mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot policiju 
un tiesu iestāžu darbiniekus; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību darba 
vietā par vārda un preses brīvību un 
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Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu; Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko lomu;
mudina valdību paātrināt ieviešanas 
procesu ar vārda brīvību saistītajiem 
grozījumiem, kas ietverti 2012. gada 
janvārī paziņotajā tiesu reformas paketē 
un kas varētu atrisināt nesamērīgās tiesas 
prāvas pret tādiem politiķiem kā Kemal 
Kilicdaroglu;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a pauž dziļu nožēlu par aizvien biežāku 
žurnālistu kriminālvajāšanu, uzsver, ka 
brīvi un plurāli plašsaziņas līdzekļi, 
tostarp brīvs internets, būtiski veicinot 
debates plurālā sabiedrībā; uzskata, ka 
viens no galvenajiem šķēršļiem 
cilvēktiesību aizsardzībā Turcijā ir 
uzskatu kriminalizēšana, un nosoda 
vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a mudina valdību īstenot Eiropas 
Padomes un ES atbalstītos projektus 
vārda brīvības jomā; atzinīgi vērtē 
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valdības centienus sagatavot rīcības plānu 
vārda brīvības jomā, kas paredz pārskatīt 
tiesību aktus, nodrošinot vairāk 
apmācības instrumentu tiesu iestāžu 
locekļiem, palielinot izpratni par vārda 
brīvību atbilstīgi Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijai un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas spriedumiem; pauž atbalstu nesen 
izveidotajai procedūrai, kas ļauj 
iedzīvotājiem Konstitucionālajā tiesā 
iesniegt individuālas prasības par 
konstitūcijā atbilstīgi Turcijas 
parakstītajai Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijai un tās papildprotokoliem 
garantētās brīvības vai cilvēktiesību 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka pārāk izplūdušas un 
visaptverošas terorisma definīcijas var 
novest pie nepamatotas rīcības, un tādēļ 
mudina Turcijas valdību prioritārā kārtā 
pārskatīt Pretterorisma likumu;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a pauž dziļas bažas par Turcijas tiesu 
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iestāžu lēmumu uzsākt tiesas izmeklēšanu 
par Turcijas galvenās opozīcijas partijas 
(Republikāņu tautas partijas (CHP)) 
vadītāja Kemal Kılıçdaroğlu izteikumiem 
CHP deputātu lietās; pauž nožēlu par 
prokuroru neierobežotajām tiesībām 
ierosināt šo lietu; brīdina, ka šāda tiesu 
iestāžu nesamērīga rīcība Turcijā var 
apdraudēt vārda brīvību un kaitēt 
politisko partiju konkurencei;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a šajā sakarā atzinīgi vērtē lēmumu 
nodrošināt tiesnešiem un prokuroriem 
apmācību darba vietā par vārda un preses 
brīvību un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
būtisko lomu; tomēr norāda, ka Turcijai 
vēl ir jāizdara pienācīgi secinājumi par 
daudzajiem tai nelabvēlīgajiem Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumiem; turklāt 
šajā sakarībā uzsver, ka ir sistemātiski 
jāpārbauda Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumu izpilde no Turcijas puses;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a pauž dziļas bažas par Turcijas tiesu 
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iestāžu lēmumu uzsākt tiesas izmeklēšanu 
par Turcijas galvenās opozīcijas partijas 
(Republikāņu tautas partijas (CHP)) 
vadītāja Kemal Kılıçdaroğlu izteikumiem; 
uzsver, ka demokrātija, vārda brīvība un 
preses brīvība nevar tikt garantēta 
apstākļos, kad parlamenta deputātiem ir 
jāpilda savi darba pienākumi, baidoties no 
kriminālvajāšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzskata, ka Turcijas Pretterorisma 
likuma un Kriminālkodeksa 220. panta 
noteikumi pieļauj ļoti plašu interpretāciju, 
jo īpaši lietās, kur nav pierādīta piederība 
terorisma organizācijai un kur var 
uzskatīt, ka rīcība vai paziņojums sakrīt ar 
terorisma organizāciju “mērķiem”; prasa 
Turcijas iestādēm pieņemt likumdošanas 
pasākumus un atspoguļot Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru (Güzel un 
Özer pret Turciju, 2010. gada 6. jūlija 
spriedums), Eiropas Padomes 
Parlamentārās asamblejas 
Ieteikumu Nr. 1426 (1999) (“Eiropas 
demokrātiskās valstis stājas pretī 
terorismam”) un Eiropas Padomes 
Ministru komitejas pamatnostādnes par 
cilvēktiesībām un terorisma apkarošanu 
(2002. gada 11. jūlijs);; 

Or. en

Grozījums Nr. 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
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Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir 
galvenās Eiropas vērtības un ka īsti 
demokrātiskā, brīvā un plurālā sabiedrībā 
ir vajadzīga patiesa vārda brīvība; uzsver, 
ka ir ļoti steidzami jāreformē tiesību akti, 
kas paredz neproporcionāli augstas soda 
naudas plašsaziņas līdzekļiem — dažos 
gadījumos panākot plašsaziņas līdzekļu 
slēgšanu vai žurnālistu vai izdevniecību 
pašcenzūru — , un Likums Nr. 5651/2007 
par internetu, kas ierobežo vārda brīvību, 
ierobežo iedzīvotāju tiesības piekļūt 
informācijai un ļauj nesamērīgā apjomā 
un uz nesamērīgi ilgu laiku slēgt pieeju 
noteiktām tīmekļa vietnēm;

svītrots

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; uzsver, ka ir ļoti 
steidzami jāreformē tiesību akti, kas paredz 
neproporcionāli augstas soda naudas 
plašsaziņas līdzekļiem — dažos gadījumos 
panākot plašsaziņas līdzekļu slēgšanu vai 
žurnālistu vai izdevniecību pašcenzūru — , 
un Likums Nr. 5651/2007 par internetu, 

13. mudina Turcijas valdību nodrošināt 
pilnīgu vārda brīvību un plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu un pauž nožēlu par 
nepietiekamo progresu šajā jautājumā; 
aicina Turcijas likumdevējus atcelt visus 
likumus, kas ierobežo vārda brīvību, 
tostarp Kriminākodeksa 301. pantu 
(„turciskuma aizskaršana”), 
Pretterorisma likuma 7. panta 2. punktu 
(„teroristu organizācijas 
propagandēšana”) un Kriminālkodeksa 
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kas ierobežo vārda brīvību, ierobežo 
iedzīvotāju tiesības piekļūt informācijai un 
ļauj nesamērīgā apjomā un uz nesamērīgi 
ilgu laiku slēgt pieeju noteiktām tīmekļa 
vietnēm;

220. panta 6. punktu („nozieguma 
izdarīšana organizācijas vārdā”), 
220. panta 7. punktu („apzināta un
labprātīga palīdzības un atbalsta 
sniegšana nelegālai organizācijai”) un 
220. panta 8. punktu („organizācijas vai 
tās mērķu propagandēšana”), lai 
nepieļautu to izmantošanu vārda, 
miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās 
brīvības ierobežošanai un tos saskaņotu 
ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru; 
pauž nožēlu, ka Turcijā pašlaik ir pēc 
Ķīnas otrais lielākais arestēto žurnālistu 
un plašsaziņas līdzekļu darbinieku skaits;
uzsver, ka ir ļoti steidzami jāreformē 
tiesību akti, kas paredz neproporcionāli 
augstas soda naudas plašsaziņas 
līdzekļiem — dažos gadījumos panākot 
plašsaziņas līdzekļu slēgšanu vai žurnālistu 
vai izdevniecību pašcenzūru — , un 
Likums Nr. 5651/2007 par internetu, kas 
ierobežo vārda brīvību, ierobežo 
iedzīvotāju tiesības piekļūt informācijai un 
ļauj nesamērīgā apjomā un uz nesamērīgi 
ilgu laiku slēgt pieeju noteiktām tīmekļa 
vietnēm; atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir 
galvenās Eiropas vērtības un ka patiesi 
demokrātiskā, brīvā un plurālā sabiedrībā 
ir vajadzīga viennozīmīga vārda brīvība;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; uzsver, ka ir ļoti

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu brīvība ir īsti 
demokrātiskas, brīvas un plurālas 
sabiedrības pamats; uzsver, ka ir steidzami 
jāreformē tiesību akti, kas patlaban 
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steidzami jāreformē tiesību akti, kas paredz 
neproporcionāli augstas soda naudas 
plašsaziņas līdzekļiem — dažos gadījumos 
panākot plašsaziņas līdzekļu slēgšanu vai 
žurnālistu vai izdevniecību pašcenzūru —
, un Likums Nr. 5651/2007 par internetu, 

kas ierobežo vārda brīvību, ierobežo 
iedzīvotāju tiesības piekļūt informācijai 
un ļauj nesamērīgā apjomā un uz 
nesamērīgi ilgu laiku slēgt pieeju 
noteiktām tīmekļa vietnēm;

ierobežo plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
interneta brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; uzsver, ka ir ļoti 
steidzami jāreformē tiesību akti, kas paredz 
neproporcionāli augstas soda naudas 
plašsaziņas līdzekļiem — dažos gadījumos 
panākot plašsaziņas līdzekļu slēgšanu vai 
žurnālistu vai izdevniecību pašcenzūru — , 
un Likums Nr. 5651/2007 par internetu, 
kas ierobežo vārda brīvību, ierobežo 
iedzīvotāju tiesības piekļūt informācijai un 
ļauj nesamērīgā apjomā un uz nesamērīgi 
ilgu laiku slēgt pieeju noteiktām tīmekļa 
vietnēm;

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; atgādina, ka vārda 
brīvība attiecas ne tikai uz labvēlīgi 
uzņemtu vai neaizskarošu informāciju vai 
idejām, bet saskaņā ar Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju arī tām, kas 
“satricina, apgrūtina vai aizskar valsti vai 
kādu sabiedrības daļu”; uzsver, ka ir ļoti 
steidzami jāreformē tiesību akti, kas paredz 
neproporcionāli augstas soda naudas 
plašsaziņas līdzekļiem — dažos gadījumos 
panākot plašsaziņas līdzekļu slēgšanu vai 
žurnālistu vai izdevniecību pašcenzūru — , 
un Likums Nr. 5651/2007 par internetu, 
kas ierobežo vārda brīvību, ierobežo 
iedzīvotāju tiesības piekļūt informācijai un 
ļauj nesamērīgā apjomā un uz nesamērīgi 
ilgu laiku slēgt pieeju noteiktām tīmekļa 
vietnēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; uzsver, ka ir ļoti 
steidzami jāreformē tiesību akti, kas 
paredz neproporcionāli augstas soda 
naudas plašsaziņas līdzekļiem — dažos 
gadījumos panākot plašsaziņas līdzekļu 
slēgšanu vai žurnālistu vai izdevniecību 
pašcenzūru — , un Likums Nr. 5651/2007 
par internetu, kas ierobežo vārda brīvību, 
ierobežo iedzīvotāju tiesības piekļūt 
informācijai un ļauj nesamērīgā apjomā 
un uz nesamērīgi ilgu laiku slēgt pieeju 
noteiktām tīmekļa vietnēm;

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; nožēlo, ka ar 
vairākiem likumiem, piemēram, 
kriminālkodeksa 301. pantu, 318. pantu 
un 220. panta 6. punktu kopā ar 
314. panta 2. punktu, Pretterorisma 
likuma 6. pantu un 7. panta 2. punktu un
Likumu Nr. 5651/2007 par internetu, 
joprojām tiek ierobežota vārda brīvība; 
atkārto iepriekš paustos aicinājumus 
valdībai pabeigt vārda brīvības tiesiskā 
regulējuma pārskatīšanu un nekavējoties 
panākt tās atbilstību Eiropas Cilvēktiesību
konvencijai un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūrai;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; uzsver, ka ir ļoti 
steidzami jāreformē tiesību akti, kas 
paredz neproporcionāli augstas soda 

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; uzsver, ka ir ļoti 
steidzami jāatceļ tiesību akti, kas paredz 
neproporcionāli augstas soda naudas 
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naudas plašsaziņas līdzekļiem — dažos 
gadījumos panākot plašsaziņas līdzekļu 
slēgšanu vai žurnālistu vai izdevniecību 
pašcenzūru — , un Likums Nr. 5651/2007 
par internetu, kas ierobežo vārda brīvību, 
ierobežo iedzīvotāju tiesības piekļūt 
informācijai un ļauj nesamērīgā apjomā un 
uz nesamērīgi ilgu laiku slēgt pieeju 
noteiktām tīmekļa vietnēm;

plašsaziņas līdzekļiem — dažos gadījumos 
panākot plašsaziņas līdzekļu slēgšanu vai 
žurnālistu vai izdevniecību pašcenzūru — , 
un Likums Nr. 5651/2007 par internetu, 
kas ierobežo vārda brīvību, ierobežo 
iedzīvotāju tiesības piekļūt informācijai un 
ļauj nesamērīgā apjomā un uz nesamērīgi 
ilgu laiku slēgt pieeju noteiktām tīmekļa 
vietnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; uzsver, ka ir ļoti 
steidzami jāreformē tiesību akti, kas 
paredz neproporcionāli augstas soda 
naudas plašsaziņas līdzekļiem — dažos 
gadījumos panākot plašsaziņas līdzekļu 
slēgšanu vai žurnālistu vai izdevniecību 
pašcenzūru — , un Likums Nr. 5651/2007 
par internetu, kas ierobežo vārda brīvību, 
ierobežo iedzīvotāju tiesības piekļūt 
informācijai un ļauj nesamērīgā apjomā un 
uz nesamērīgi ilgu laiku slēgt pieeju 
noteiktām tīmekļa vietnēm;

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; uzsver, ka ir ļoti 
steidzami jāatceļ tiesību akti, kas paredz 
neproporcionāli augstas soda naudas 
plašsaziņas līdzekļiem — dažos gadījumos 
panākot plašsaziņas līdzekļu slēgšanu vai 
žurnālistu vai izdevniecību pašcenzūru — , 
un Likums Nr. 5651/2007 par internetu, 
kas ierobežo vārda brīvību, ierobežo 
iedzīvotāju tiesības piekļūt informācijai un 
ļauj nesamērīgā apjomā un uz nesamērīgi 
ilgu laiku slēgt pieeju noteiktām tīmekļa 
vietnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; uzsver, ka ir ļoti 
steidzami jāreformē tiesību akti, kas paredz 
neproporcionāli augstas soda naudas 
plašsaziņas līdzekļiem — dažos gadījumos 
panākot plašsaziņas līdzekļu slēgšanu vai 
žurnālistu vai izdevniecību pašcenzūru — , 
un Likums Nr. 5651/2007 par internetu, 
kas ierobežo vārda brīvību, ierobežo 
iedzīvotāju tiesības piekļūt informācijai un 
ļauj nesamērīgā apjomā un uz nesamērīgi 
ilgu laiku slēgt pieeju noteiktām tīmekļa 
vietnēm;

13. atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir galvenās 
Eiropas vērtības un ka īsti demokrātiskā, 
brīvā un plurālā sabiedrībā ir vajadzīga 
patiesa vārda brīvība; uzsver, ka ir ļoti 
steidzami jāreformē tiesību akti, kas paredz 
neproporcionāli augstas soda naudas 
plašsaziņas līdzekļiem — dažos gadījumos 
panākot plašsaziņas līdzekļu slēgšanu vai 
žurnālistu vai izdevniecību pašcenzūru — , 
un Likums Nr. 5651/2007 par internetu, 
kas ierobežo vārda brīvību, ierobežo 
iedzīvotāju tiesības piekļūt informācijai un 
ļauj nesamērīgā apjomā un uz nesamērīgi 
ilgu laiku slēgt pieeju noteiktām tīmekļa 
vietnēm; atzinīgi vērtē Tieslietu 
ministrijas sagatavoto likumprojektu, ar 
ko pārtrauc pārraides aizliegumu 
piemērošanu televīzijas raidstacijām;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a mudina Turcijas iestādes šajā ziņā 
stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot 
policiju un tiesu iestāžu darbiniekus; 
uzsver, ka ir svarīgi risināt pamattiesību 
ierobežojumus plašākā tiesiskuma 
kontekstā gan attiecībā uz likuma 
formulējumu, gan piemērošanu; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē lēmumu nodrošināt 
tiesnešiem un prokuroriem apmācību 
darba vietā par vārda un preses brīvību 
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un Eiropas Cilvēktiesību tiesas būtisko 
lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzskata, ka viens no galvenajiem 
šķēršļiem cilvēktiesību aizsardzībā Turcijā 
ir uzskatu kriminalizēšana; nosoda vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus un tādējādi 
žurnālistu, rakstnieku, izdevēju, 
akadēmisko aprindu pārstāvju, 
cilvēktiesību aizstāvju, miermīlīgu 
demonstrantu un aktīvistu, kurdu 
politisko partiju un asociāciju 
amatpersonu nelikumīgu saukšanu pie 
atbildības; mudina Turcijas iestādes šajā 
ziņā stingri ievērot starptautiskās saistības 
attiecībā uz cilvēktiesībām, grozot 
attiecīgos tiesību aktus un apmācot 
policiju un maģistrātus;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b uzsver bažas par pretterorisma 
likumu ļaunprātīgu izmantošanu, lai 
uzsāktu politisku kriminālvajāšanu pret 
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kritiķiem, žurnālistiem un opozīcijas 
pārstāvjiem, nepamatojot šīs apsūdzības 
brīvā un godīgā tiesas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai 
pieejai risināt ar tiesu varu un 
pamattiesībām un tieslietu un iekšlietu 
politiku saistītus jautājumus sarunu 
procesa agrīnā fāzē, atverot attiecīgās 
sarunu sadaļas, pamatojoties uz skaidru 
un detalizētu rīcības plānu, un tās slēdzot 
pēdējās, pamatojoties uz pilnībā 
pārliecinošiem labvēlīgiem rādītājiem; 
uzskata — tā kā ir ārkārtīgi svarīgi 
Turcijā turpināt tiesu sistēmas reformu 
un pilnībā ievērot cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, jo īpaši vārda brīvību un 
preses brīvību, ar atjaunotiem centieniem 
būtu jāpanāk izskatīšanas ziņojuma 
izstrāde par 23. sadaļu — tiesu vara un 
pamattiesības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai 
pieejai risināt ar tiesu varu un 

svītrots
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pamattiesībām un tieslietu un iekšlietu 
politiku saistītus jautājumus sarunu 
procesa agrīnā fāzē, atverot attiecīgās 
sarunu sadaļas, pamatojoties uz skaidru 
un detalizētu rīcības plānu, un tās slēdzot 
pēdējās, pamatojoties uz pilnībā 
pārliecinošiem labvēlīgiem rādītājiem; 
uzskata — tā kā ir ārkārtīgi svarīgi 
Turcijā turpināt tiesu sistēmas reformu 
un pilnībā ievērot cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, jo īpaši vārda brīvību un 
preses brīvību, ar atjaunotiem centieniem 
būtu jāpanāk izskatīšanas ziņojuma 
izstrāde par 23. sadaļu — tiesu vara un 
pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem; uzskata — tā kā ir 
ārkārtīgi svarīgi Turcijā turpināt tiesu 
sistēmas reformu un pilnībā ievērot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
vārda brīvību un preses brīvību, ar 
atjaunotiem centieniem būtu jāpanāk 
izskatīšanas ziņojuma izstrāde par 
23. sadaļu — tiesu vara un pamattiesības;

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 209
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem; uzskata — tā kā ir 
ārkārtīgi svarīgi Turcijā turpināt tiesu 
sistēmas reformu un pilnībā ievērot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
vārda brīvību un preses brīvību, ar 
atjaunotiem centieniem būtu jāpanāk 
izskatīšanas ziņojuma izstrāde par 
23. sadaļu — tiesu vara un pamattiesības;

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot tad, kad šajā 
jomā panākti labvēlīgi rādītāji; uzskata —
tā kā ir ārkārtīgi svarīgi turpināt Turcijas 
tiesu sistēmas reformu, ar atjaunotiem 
centieniem būtu jāpanāk izskatīšanas 
ziņojuma izstrāde par 23. sadaļu — tiesu 
vara un pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem; uzskata — tā kā ir 
ārkārtīgi svarīgi Turcijā turpināt tiesu 

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem; uzskata — tā kā ir 
ārkārtīgi svarīgi Turcijā turpināt tiesu 
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sistēmas reformu un pilnībā ievērot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
vārda brīvību un preses brīvību, ar 
atjaunotiem centieniem būtu jāpanāk 
izskatīšanas ziņojuma izstrāde par
23. sadaļu — tiesu vara un pamattiesības;

sistēmas reformu un pilnībā ievērot varas 
dalījumu, cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
jo īpaši vārda brīvību un preses brīvību, ar 
atjaunotiem centieniem būtu jāpanāk 
23. sadaļas — tiesu vara un 
pamattiesības — atvēršana; aicina 
Komisiju apsvērt pasākumus, kas 
veicinātu 24. sadaļas — tieslietas un 
iekšlietas — atvēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem; uzskata — tā kā ir 
ārkārtīgi svarīgi Turcijā turpināt tiesu 
sistēmas reformu un pilnībā ievērot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
vārda brīvību un preses brīvību, ar 
atjaunotiem centieniem būtu jāpanāk 
izskatīšanas ziņojuma izstrāde par 
23. sadaļu — tiesu vara un pamattiesības;

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem; uzskata — tā kā ir 
ārkārtīgi svarīgi Turcijā turpināt tiesu 
sistēmas reformu un pilnībā ievērot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
vārda brīvību, ticības brīvību un preses 
brīvību, ar atjaunotiem centieniem būtu 
jāpanāk izskatīšanas ziņojuma izstrāde par 
23. sadaļu — tiesu vara un pamattiesības;

Or. el

Grozījums Nr. 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem; uzskata — tā kā ir 
ārkārtīgi svarīgi Turcijā turpināt tiesu 
sistēmas reformu un pilnībā ievērot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
vārda brīvību un preses brīvību, ar 
atjaunotiem centieniem būtu jāpanāk 
izskatīšanas ziņojuma izstrāde par 
23. sadaļu — tiesu vara un pamattiesības;

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem; uzskata — tā kā ir 
ārkārtīgi svarīgi Turcijā turpināt tiesu 
sistēmas reformu un pilnībā ievērot 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
vārda brīvību un preses brīvību, ar 
atjaunotiem centieniem būtu jāpanāk 
izskatīšanas ziņojuma izstrāde par 
23. sadaļu — tiesu vara un pamattiesības; 
turklāt uzskata, ka ir jāatver 24. sadaļa 
par tiesiskumu, brīvību un drošību, lai 
pārredzami pastiprinātu un paātrinātu 
tiesu reformu un pārliecinātos, ka 
reforma turpinās ar ES atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem; uzskata — tā kā ir 
ārkārtīgi svarīgi Turcijā turpināt tiesu 
sistēmas reformu un pilnībā ievērot 

14. pauž atbalstu Komisijas jaunajai pieejai 
risināt ar tiesu varu un pamattiesībām un 
tieslietu un iekšlietu politiku saistītus 
jautājumus sarunu procesa agrīnā fāzē, 
atverot attiecīgās sarunu sadaļas, 
pamatojoties uz skaidru un detalizētu 
rīcības plānu, un tās slēdzot pēdējās, 
pamatojoties uz pilnībā pārliecinošiem 
labvēlīgiem rādītājiem; uzskata — tā kā ir 
ārkārtīgi svarīgi Turcijā turpināt tiesu 
sistēmas reformu un pilnībā ievērot 
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cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
vārda brīvību un preses brīvību, ar 
atjaunotiem centieniem būtu jāpanāk 
izskatīšanas ziņojuma izstrāde par 
23. sadaļu — tiesu vara un pamattiesības;

cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši 
vārda brīvību un preses brīvību, ar 
atjaunotiem centieniem būtu jāpanāk 
izskatīšanas ziņojuma izstrāde par 
23. sadaļu — tiesu vara un pamattiesības;
prasa Komisijai nosūtīt izskatīšanas 
ziņojumu Eiropas Parlamentam, Turcijas 
Republikas valdībai un parlamentam, 
Eiropas Padomes ģenerālsekretāram un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
priekšsēdētājam;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atzinīgi vērtē to, ka Turcija 
2011. gada 27. septembrī ir ratificējusi 
Konvencijas pret spīdzināšanu 
Fakultatīvo protokolu;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a mudina Turciju saskaņā ar Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas nolēmumu lietā Erçep 
pret Turciju atzīt tiesības atteikties pildīt 
obligāto militāro dienestu pārliecības dēļ, 
ar bažām norāda, ka Turcija nav 
izpildījusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
2006. gadā pieņemto spriedumu lietā Ulke 
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pret Turciju, kas paredzēja ieviest tiesību 
aktus, kuros aizliedz atkārtoti vajāt un 
notiesāt personas, kas atteikušās no 
militārā dienesta pārliecības dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a pauž dziļas bažas par to, ka laikā, 
kad Turcijas politikā dominē 
konstitucionālas un tiesu varas reformas, 
kuru pamatā jābūt Eiropas standartiem, 
un ES un Turcija risina sarunas par 
atpakaļuzņemšanu, 18 sarunu sadaļas ir 
politiski bloķētas, jo īpaši 22., 23., un 
24. sadaļa, kas attiecīgi veltītas 
reģionālajai politikai, tiesu varai un 
pamattiesībām un tiesiskuma, brīvības un 
drošības jautājumiem; šajā saistībā 
mudina dalībvalstis dot procesam jaunu 
politisku impulsu, lai izietu no pašreizējā 
politiskā strupceļa un atvērtu 22., 23. un 
24. sarunu sadaļas;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 

15. mudina Turciju iesaistīties 
decentralizācijas un efektīvas vietējās 
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rīcības plāna izstrādē; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka attīstība normatīvu 
un vispārēju pretkorupcijas pasākumu 
jomā, un prasa pastiprināt korupcijas 
apkarošanā iesaistīto iestāžu spēku un 
neatkarību;

pārvaldes izveides procesā, lai 
apmierinātu daudzveidīgo iedzīvotāju 
grupu prasības; iesaka Turcijai atļaut 
publiskā sektora dienestos un 
administrācijā līdzās turku valodai lietot 
arī citas valodas un atcelt ierobežojumus 
Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 
īstenošanā; atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka attīstība normatīvu 
un vispārēju pretkorupcijas pasākumu 
jomā, un prasa pastiprināt korupcijas 
apkarošanā iesaistīto iestāžu spēku un 
neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Nadezhda Neynsky

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka attīstība normatīvu 
un vispārēju pretkorupcijas pasākumu 
jomā, un prasa pastiprināt korupcijas 
apkarošanā iesaistīto iestāžu spēku un 
neatkarību;

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē un gandrīz visu 
Eiropas Padomes grupas pret korupciju 
(GRECO) 2005. gada novērtējuma 
ziņojumos sniegto ieteikumu izpildi; 
uzsver, ka ir nepieciešama turpmāka 
attīstība normatīvu un vispārēju 
pretkorupcijas pasākumu jomā, un prasa 
pastiprināt korupcijas apkarošanā iesaistīto 
iestāžu spēku un neatkarību; aicina valdību 
ieviest pārējos GRECO ieteikumus par 
apsūdzības celšanu un partiju 
finansējuma pārredzamību;

Or. en



AM\888692LV.doc 123/267 PE478.719v01-00

LV

Grozījums Nr. 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka attīstība 
normatīvu un vispārēju pretkorupcijas 
pasākumu jomā, un prasa pastiprināt 
korupcijas apkarošanā iesaistīto iestāžu 
spēku un neatkarību;

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē; mudina Turciju 
pabeigt darbu pie attiecīgo tiesību aktu 
grozījumiem pretkorupcijas pasākumu 
jomā, lai izpildītu GRECO ieteikumus, un 
prasa pastiprināt korupcijas apkarošanā 
iesaistīto iestāžu spēku un neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka attīstība normatīvu 
un vispārēju pretkorupcijas pasākumu 
jomā, un prasa pastiprināt korupcijas 
apkarošanā iesaistīto iestāžu spēku un 
neatkarību;

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka attīstība normatīvu 
un vispārēju pretkorupcijas pasākumu 
jomā, un prasa pastiprināt korupcijas 
apkarošanā iesaistīto iestāžu spēku un 
neatkarību; uzsver, ka starptautisko 
kriminālo aprindu tīklu pārrobežu 
ietekmes dēļ ir jāpastiprina ES un 
Turcijas sadarbība organizētās 
noziedzības apkarošanā;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka attīstība normatīvu 
un vispārēju pretkorupcijas pasākumu 
jomā, un prasa pastiprināt korupcijas 
apkarošanā iesaistīto iestāžu spēku un 
neatkarību;

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka attīstība normatīvu 
un vispārēju pretkorupcijas pasākumu 
jomā, un prasa pastiprināt korupcijas 
apkarošanā iesaistīto iestāžu spēku un 
neatkarību; mudina Turciju pabeigt darbu 
pie attiecīgo tiesību aktu grozījumiem 
korupcijas jomā, lai izpildītu GRECO 
ieteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka attīstība normatīvu 
un vispārēju pretkorupcijas pasākumu 
jomā, un prasa pastiprināt korupcijas 
apkarošanā iesaistīto iestāžu spēku un 
neatkarību;

15. atzinīgi vērtē gūtos panākumus 
visaptverošas pretkorupcijas stratēģijas un 
rīcības plāna izstrādē; uzsver, ka ir 
nepieciešama turpmāka attīstība normatīvu 
un vispārēju pretkorupcijas pasākumu 
jomā, un prasa pastiprināt korupcijas 
apkarošanā iesaistīto iestāžu spēku un 
neatkarību; norāda, ka Turcijai pēc 
Transparency International izveidotā 
korupcijas uztveres indeksa ir piešķirti 
4,4 punkti un tās darbība šajā jomā vēl 
joprojām ir ļoti nepietiekama;

Or. nl
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Grozījums Nr. 223
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. mudina pilnībā piemērot 
konstitucionālos noteikumus, kas garantē 
tiesības rīkot demonstrācijas, un prasa 
iekšlietu ministrijai pabeigt tiesību akta 
pārskatīšanu par sanāksmēm un 
demonstrācijām;

16. mudina pilnībā piemērot 
konstitucionālos noteikumus, kas garantē 
tiesības rīkot miermīlīgas demonstrācijas, 
un prasa Iekšlietu ministrijai pabeigt 
tiesību akta pārskatīšanu par sanāksmēm 
un demonstrācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, ka Turcijai kā valstij, kas 
īsteno sarunas par pievienošanos Eiropas 
Savienībai, ir praktiski jāgarantē visu 
iedzīvotāju cilvēktiesības, tostarp tiesības 
uz ticības brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 17. norāda uz 2011. gada augustā 
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pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot kulta vietas, tostarp 
alevītu kulta vietas, un pārtraucot 
nelikumīgas atsavināšanas darbības; 
mudina Turcijas valdību ievērot attiecīgos 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumus un 
tiesiskajā regulējumā atspoguļot Venēcijas 
komisijas atzinumus;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Pino Arlacchi

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā 
regulējumā atspoguļojot Venēcijas 
komisijas atzinumus;

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā un 
nepieciešamību pilnībā atzīt minoritāšu 
tiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
reliģisko minoritāšu kopienām; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu, ebreju un 
kristiešu kulta vietas un mācību iestādes, 
piemēram tās, kas pieder aramiešu 
(sīriešu), grieķu un armēņu kopienām, un 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
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kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus; atzinīgi vērtē premjerministra 
2011. gada 23. novembra atvainošanās 
runu par 1937.–1938. gadā notikušo 
Dersimas genocīdu un mudina Turciju 
veikt turpmākus pasākumus, lai pilnībā 
atzītu attiecīgos faktus un sniegtu 
kompensāciju cietušo ģimenēm;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; pauž 
cerību, ka no tā izrietošie nosacījumi un 
procedūras neapdraudēs tā efektīvu 
piemērošanu; tomēr atgādina par 
steidzamo nepieciešamību turpināt svarīgās 
reformas domas, apziņas un reliģijas 
brīvības jomā, jo īpaši ļaujot reliģiskajām 
kopienām iegūt juridiskas personas statusu, 
likvidējot visus aizliegumus attiecībā uz 
garīdznieku izglītošanu, atzīstot alevītu 
kulta vietas, ievērojot attiecīgos Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas nolēmumus un 
tiesiskajā regulējumā atspoguļojot 
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Venēcijas komisijas atzinumus;

Or. bg

Grozījums Nr. 230
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi, un sagaida 
tā pilnīgu ieviešanu; tomēr atgādina par 
steidzamo nepieciešamību turpināt svarīgās 
reformas domas, apziņas un reliģijas 
brīvības jomā, jo īpaši ļaujot reliģiskajām 
kopienām iegūt juridiskas personas statusu, 
likvidējot visus aizliegumus attiecībā uz 
garīdznieku izglītošanu, iecelšanu un 
nomaiņu, atdodot visas baznīcas un citas 
kulta vietas, pieminekļus, svētvietas un 
citus reliģiskos kustamos un nekustamos 
īpašumus to likumīgajiem īpašniekiem, 
atzīstot alevītu kulta vietas, ievērojot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi, tostarp 
alevītiem, kā arī grieķiem, armēņiem, 
aramiešiem un citām kristiešu kopienām; 
tomēr atgādina par steidzamo 
nepieciešamību turpināt svarīgās reformas 
domas, apziņas un reliģijas brīvības jomā, 
jo īpaši ļaujot reliģiskajām kopienām iegūt 
juridiskas personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
efektīvi īstenot tiesību akta noteikumus un 
veikt ievērojamās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
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atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus; šajā sakarībā pauž nožēlu, ka 
joprojām ir slēgts grieķu pareizticīgo 
Halki (Heybeliada) seminārs;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību šo 
tiesību aktu ieviest praksē un pielikt 
turpmākus pūliņus, lai veiktu svarīgās 
reformas domas, apziņas un reliģijas 
brīvības jomā, jo īpaši ļaujot reliģiskajām 
kopienām iegūt juridiskas personas statusu, 
likvidējot visus aizliegumus attiecībā uz 
garīdznieku izglītošanu, atzīstot alevītu 
kulta vietas, ievērojot attiecīgos Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas nolēmumus un 
tiesiskajā regulējumā atspoguļojot 
Venēcijas komisijas atzinumus;

Or. de

Grozījums Nr. 234
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu un virzību priesteru hierarhijā, 
atdodot visas baznīcas un citas kulta 
vietas kopā ar to piederumiem to 
likumīgajiem īpašniekiem, atzīstot alevītu 
kulta vietas, ievērojot attiecīgos Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas nolēmumus un 
tiesiskajā regulējumā un praksē 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus par reliģisko kopienu juridiskās 
personas atzīšanu un vārda 
„ekumēniskā” pievienošanu Pareizticīgās 
baznīcas patriarhijas nosaukumam;

Or. el

Grozījums Nr. 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
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personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu, aramiešu, 
grieķu un armēņu kulta vietas, ievērojot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus, un nepieciešamību pilnībā atzīt 
minoritāšu tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus;

17. atzinīgi vērtē 2011. gada augustā 
pieņemto jauno tiesību aktu, ar kuru groza 
2008. gada februāra nodibinājumu likumu 
un paplašina īpašumtiesību atjaunošanu 
kopienām, kas nav musulmaņi; tomēr 
atgādina par steidzamo nepieciešamību 
turpināt svarīgās reformas domas, apziņas 
un reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, atzīstot alevītu kulta vietas, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un tiesiskajā regulējumā 
atspoguļojot Venēcijas komisijas 
atzinumus; pauž nožēlu, ka plašsaziņas 
līdzekļos, tostarp televīzijā, bieži notiek 
nesankcionēta naida kurināšana pret 
reliģiskajām minoritātēm, kas Turcijā 
veicina reliģiskajām minoritātēm 
pastāvīgi negatīvu vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Konrad Szymański

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a no jauna pauž bažas, ka Turcijā 
netiek pilnīgi un efektīvi ievērotas 
reliģisko minoritāšu tiesības uz ticības 
brīvību; jo īpaši min tādus neatrisinātus 
un sasāpējušos jautājumus kā negatīva
misionāra tēla veicināšana, piemēram, 
plašsaziņas līdzekļos, ierobežojumi 
attiecībā uz garīdznieku izglītošanu, 
atteikšanās atzīt reliģisko minoritāšu 
kopienu juridiskās personas statusu, 
īpašumu atsavināšana, diskriminējoša 
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prakse attiecībā uz personu apliecinošiem 
dokumentiem; uzsver, ka pielūgsmes 
brīvība ir tikai daļa no tiesībām uz ticības 
brīvību, kas arī ietver brīvību mainīt ticību 
un brīvību individuāli, grupā, privāti, 
sabiedriski vai institucionāli paust 
reliģisko pārliecību sludināšanas, rituālu 
un ceremoniju laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina Turcijas valdību atrisināt 
jautājumu par personām, kas atteikušās 
pildīt obligāto militāro dienestu 
pārliecības dēļ, atbilstīgi lietai Ülke pret 
Turciju un citu attiecīgo Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a atkārtoti pauž bažas par minoritāšu 
īpašumtiesībām un tiesībām uz īpašumu, 
piemēram, par grūtībām, ar kurām 
īpašumtiesību jomā saskaras aramiešu 
(sīriešu) kopiena, un aicina Turcijas 
valdību nodrošināt, lai 397 p.m.ē. 
dibinātajam Svētā Gabriela klosterim 
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netiktu atņemta tam piederošā zeme un 
tas tiktu pilnībā aizsargāts; turklāt pauž 
bažas par to, ka turpinās seniem aramiešu 
(sīriešu) klosteriem, baznīcām un 
īpašniekiem vēsturiski un tiesiski 
piederošas zemes nelikumīga 
atsavināšana Turcijas dienvidaustrumu 
daļā;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu 
un daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, 
galvenā loma ir izglītībai; mudina valdību 
īpašu uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam jāatspoguļo Turcijas 
sabiedrības reliģiskā daudzveidība, 
jāizskauž aizspriedumi un jāveicina visu 
reliģisko kopienu pilnīga pieņemšana, un 
uzsver vajadzību pēc mācību materiāliem, 
kas būtu brīvi no aizspriedumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu 
un daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, 

18. mudina valdību nodrošināt, lai skolu 
izglītības materiāli atspoguļotu Turcijas 
sabiedrības daudzveidību, izskaustu 
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galvenā loma ir izglītībai; mudina valdību 
īpašu uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam jāatspoguļo Turcijas 
sabiedrības reliģiskā daudzveidība, 
jāizskauž aizspriedumi un jāveicina visu 
reliģisko kopienu pilnīga pieņemšana, un 
uzsver vajadzību pēc mācību materiāliem, 
kas būtu brīvi no aizspriedumiem;

aizspriedumus un veicinātu visu 
minoritāšu un reliģisko kopienu 
pieņemšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, galvenā 
loma ir izglītībai; mudina valdību īpašu 
uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam jāatspoguļo Turcijas 
sabiedrības reliģiskā daudzveidība, 
jāizskauž aizspriedumi un jāveicina visu 
reliģisko kopienu pilnīga pieņemšana, un 
uzsver vajadzību pēc mācību materiāliem, 
kas būtu brīvi no aizspriedumiem;

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes un 
ievēro vīriešu un sieviešu līdztiesību, 
galvenā loma ir izglītībai; mudina valdību 
īpašu uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiālu pārskatīšanai, kam jāatspoguļo 
Turcijas sabiedrības reliģiskā 
daudzveidība, jāizskauž aizspriedumi un 
jāveicina visu reliģisko kopienu pilnīga 
pieņemšana, un uzsver vajadzību pēc 
mācību materiāliem, kas būtu brīvi no 
aizspriedumiem; atzinīgi vērtē Dzimumu 
līdztiesības komitejas izveidi Izglītības 
ministrijā un tās sasniegumus sievietes 
diskriminējošas valodas, attēlu un 
izteicienu izņemšanā no mācību 
materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Renate Sommer
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Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, galvenā 
loma ir izglītībai; mudina valdību īpašu 
uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam jāatspoguļo Turcijas 
sabiedrības reliģiskā daudzveidība, 
jāizskauž aizspriedumi un jāveicina visu 
reliģisko kopienu pilnīga pieņemšana, un 
uzsver vajadzību pēc mācību materiāliem, 
kas būtu brīvi no aizspriedumiem;

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, galvenā 
loma ir izglītībai; mudina valdību skolu 
izglītības materiālos izskaust 
aizspriedumus un naida kurināšanu pret 
reliģiskajām minoritātēm, lai veicinātu 
visu reliģisko kopienu pilnīgu pieņemšanu 
un atspoguļotu Turcijas sabiedrības 
daudzveidību;

Or. de

Grozījums Nr. 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, galvenā 
loma ir izglītībai; mudina valdību īpašu 
uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam jāatspoguļo Turcijas 
sabiedrības reliģiskā daudzveidība, 
jāizskauž aizspriedumi un jāveicina visu 
reliģisko kopienu pilnīga pieņemšana, un 
uzsver vajadzību pēc mācību materiāliem, 
kas būtu brīvi no aizspriedumiem;

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, galvenā 
loma ir izglītībai; mudina valdību īpašu 
uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam jāatspoguļo Turcijas 
sabiedrības etniskā un reliģiskā 
daudzveidība, jāizskauž aizspriedumi un 
jāveicina visu reliģisko un minoritāšu 
kopienu pilnīga pieņemšana, un uzsver 
vajadzību pēc mācību materiāliem, kas 
būtu brīvi no aizspriedumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
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Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, galvenā 
loma ir izglītībai; mudina valdību īpašu 
uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam jāatspoguļo Turcijas 
sabiedrības reliģiskā daudzveidība, 
jāizskauž aizspriedumi un jāveicina visu 
reliģisko kopienu pilnīga pieņemšana, un 
uzsver vajadzību pēc mācību materiāliem, 
kas būtu brīvi no aizspriedumiem;

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, galvenā 
loma ir izglītībai; mudina valdību īpašu 
uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam jāatspoguļo Turcijas 
sabiedrības pārliecību daudzveidība, 
jāizskauž aizspriedumi un jāveicina visu 
reliģisko un citu minoritāšu kopienu 
pilnīga pieņemšana, un uzsver vajadzību 
pēc mācību materiāliem, kas būtu brīvi no 
aizspriedumiem; ar atvieglojumu norāda, 
ka ir atbrīvoti studenti, kas 18 mēnešus 
atradušies nepamatotā apcietinājumā pēc 
tam, kad pieprasījuši bezmaksas izglītību;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, galvenā 
loma ir izglītībai; mudina valdību īpašu 
uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam jāatspoguļo Turcijas 
sabiedrības reliģiskā daudzveidība, 
jāizskauž aizspriedumi un jāveicina visu 
reliģisko kopienu pilnīga pieņemšana, un 
uzsver vajadzību pēc mācību materiāliem, 
kas būtu brīvi no aizspriedumiem;

18. atgādina — lai izveidotu integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kas ciena 
reliģiskās kopienas un minoritātes, galvenā 
loma ir izglītībai; mudina valdību īpašu 
uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam jāatspoguļo Turcijas 
sabiedrības reliģiskā daudzveidība, 
jāizskauž diskriminācija, aizspriedumi un 
jāveicina visu reliģisko kopienu pilnīga 
pieņemšana, un uzsver vajadzību pēc 
mācību materiāliem, kas būtu brīvi no 
aizspriedumiem; aicina likvidēt obligāto 
ticības mācību;
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Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a mudina Turciju pilnībā ievērot 
tiesības lietot savu dzimto valodu, kuras 
būtu jāiekļauj jaunajā konstitūcijā; 
ierosina ļaut skolām nodrošināt mācības 
dzimtajā valodā, pārskatot konstitūcijas 
42. pantu; turklāt ierosina atcelt spēkā 
esošos tiesību aktus par provinču 
pārvaldību, uzvārdiem un alfabētu, lai 
kurdi un citas mazākumtautības varētu 
brīvi lietot savu valodu;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a mudina Turcijas iestādes īstenot 
stingrus un efektīvus pasākumus, lai 
apkarotu antisemītisma izpausmes, rādot 
piemēru visam reģionam;

Or. nl

Grozījums Nr. 250
Dimitar Stoyanov
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Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.а aicina Turciju vairāk censties 
apkarot reliģisko neiecietību, īstenojot 
pasākumus, lai nepieļautu uzbrukumus 
kristiešu garīdzniekiem un kristiešu 
kopienu vadītājiem;

Or. bg

Grozījums Nr. 251
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū; atkārto 
priekšlikumu sākt rezervētu kvotu 
sistēmas ieviešanu, kas nodrošinātu 
sieviešu vērā ņemamu pārstāvību visos 
uzņēmējdarbības, publiskā sektora un 
politikas līmeņos; konkrēti aicina 
politiskās partijas nostiprināt sieviešu 
aktīvu iesaisti un līdzdalību politikā;

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū; atkārto 
priekšlikumu sākt rezervētu kvotu 
sistēmas ieviešanu, kas nodrošinātu
sieviešu vērā ņemamu pārstāvību visos
uzņēmējdarbības, publiskā sektora un 
politikas līmeņos; konkrēti aicina 
politiskās partijas nostiprināt sieviešu 
aktīvu iesaisti un līdzdalību politikā;

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū; aicina uzņēmējus 
aktīvi veicināt sieviešu vērā ņemamu 
pārstāvību uzņēmējdarbībā un īstenot 
īpašas iniciatīvas, lai to nodrošinātu; jo 
īpaši aicina politiskās partijas nostiprināt 
sieviešu aktīvu iesaisti un līdzdalību 
politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū; atkārto 
priekšlikumu sākt rezervētu kvotu 
sistēmas ieviešanu, kas nodrošinātu 
sieviešu vērā ņemamu pārstāvību visos 
uzņēmējdarbības, publiskā sektora un 
politikas līmeņos; konkrēti aicina politiskās 
partijas nostiprināt sieviešu aktīvu iesaisti 
un līdzdalību politikā;

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū; norāda uz 
vairākiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu 
sieviešu vērā ņemamu pārstāvību visos 
uzņēmējdarbības, publiskā sektora un 
politikas līmeņos; konkrēti aicina politiskās 
partijas nostiprināt sieviešu aktīvu iesaisti 
un līdzdalību politikā;

Or. de

Grozījums Nr. 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū; atkārto 
priekšlikumu sākt rezervētu kvotu 
sistēmas ieviešanu, kas nodrošinātu 
sieviešu vērā ņemamu pārstāvību visos 
uzņēmējdarbības, publiskā sektora un 
politikas līmeņos; konkrēti aicina politiskās 
partijas nostiprināt sieviešu aktīvu iesaisti 
un līdzdalību politikā;

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū; atkārto 
nepieciešamību pastiprināt īpašus 
pasākumus, kas nodrošinātu sieviešu vērā 
ņemamu pārstāvību visos uzņēmējdarbības, 
publiskā sektora un politikas līmeņos; 
konkrēti aicina politiskās partijas 
nostiprināt sieviešu aktīvu iesaisti un 
līdzdalību politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Birgit Schnieber-Jastram

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū; atkārto priekšlikumu 
sākt rezervētu kvotu sistēmas ieviešanu, 
kas nodrošinātu sieviešu vērā ņemamu 
pārstāvību visos uzņēmējdarbības, publiskā 
sektora un politikas līmeņos; konkrēti 
aicina politiskās partijas nostiprināt 
sieviešu aktīvu iesaisti un līdzdalību 
politikā;

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū; atkārto priekšlikumu 
sākt rezervētu kvotu sistēmas ieviešanu, 
kas nodrošinātu sieviešu vērā ņemamu 
pārstāvību visos uzņēmējdarbības, publiskā 
sektora un politikas līmeņos;

Or. en
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Grozījums Nr. 256
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
risinot sieviešu nabadzības problēmu un 
palielinot sieviešu sociālo integrāciju un 
līdzdalību darba tirgū; atkārto priekšlikumu 
sākt rezervētu kvotu sistēmas ieviešanu, 
kas nodrošinātu sieviešu vērā ņemamu 
pārstāvību visos uzņēmējdarbības, publiskā 
sektora un politikas līmeņos; konkrēti 
aicina politiskās partijas nostiprināt 
sieviešu aktīvu iesaisti un līdzdalību 
politikā;

19. mudina valdību reformu procesā 
padarīt dzimumu līdztiesību par prioritāti, 
tādā veidā risinot sieviešu nabadzības 
problēmu un palielinot sieviešu sociālo 
integrāciju un līdzdalību darba tirgū; 
atkārto priekšlikumu sākt rezervētu kvotu 
sistēmas ieviešanu, kas nodrošinātu 
sieviešu vērā ņemamu pārstāvību visos 
uzņēmējdarbības, publiskā sektora un 
politikas līmeņos; konkrēti aicina politiskās 
partijas nostiprināt sieviešu aktīvu iesaisti 
un līdzdalību politikā; atzinīgi vērtē 
Turcijas valdības centienus palielināt 
meiteņu izglītošanu skolās, gandrīz 
likvidējot dzimuma plaisu pamatskolas 
līmenī, un mudina aicina Turcijas valdību 
veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
mazinātu dzimuma plaisu arī vidusskolas 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Birgit Schnieber-Jastram

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a atzinīgi vērtē pēc 2011. gada jūnija 
vēlēšanām aizvien pieaugošo sieviešu 
skaitu Turcijas parlamentā un aicina 
politiskās partijas turpmāk stiprināt 
sieviešu aktīvu iesaistīšanos un līdzdalību 
politikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 258
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2011. gada 
25. novembrī ir parakstījusi un ratificējusi 
Eiropas Padomes Konvenciju, lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē; mudina valdību visos 
līmeņos kāpināt preventīvo darbību, lai 
apkarotu slepkavības „ģimenes goda dēļ”, 
vardarbību ģimenē un tādu parādību kā 
piespiedu laulības, jo īpaši izpildot un 
nostiprinot Likumu Nr. 4320 par ģimenes 
aizsardzību un cieši uzraugot, kā to īsteno 
policija un tiesu vara, un nosakot 
pašvaldībām pienākumu sagādāt 
pietiekamu patvērumu apdraudētām 
sievietēm un nepilngadīgajiem, kuri ir 
apdraudēti, efektīvi uzraugot, lai šīs 
saistības tiktu pilnībā izpildītas, kā arī 
izveidojot tādu pēckontroles un palīdzības 
sistēmu sievietēm un nepilngadīgajiem, 
kuri atstāj šīs patvēruma vietas, kas viņiem 
nodrošinātu pienācīgu psiholoģisko 
atbalstu, juridisko palīdzību un veselības 
aprūpi un palīdzētu atkal integrēties 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē ģimenes lietu un 
sociālās politikas ministrijas centienus 
palielināt šo patvēruma vietu skaitu un 
kvalitāti un ministrijas lēmumu ļaut arī 
privātām iestādēm atvērt patvēruma vietas, 
lai sniegtu papildu palīdzību 
apdraudētajām sievietēm un 
nepilngadīgajiem;

20. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2011. gada 
25. novembrī ir parakstījusi un ratificējusi 
Eiropas Padomes Konvenciju, lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē; mudina valdību visos 
līmeņos kāpināt preventīvo darbību, lai 
apkarotu slepkavības „ģimenes goda dēļ”, 
vardarbību ģimenē un tādu parādību kā 
piespiedu laulības un mazgadīgās līgavas, 
jo īpaši grozot Likumu Nr. 4320 par 
ģimenes aizsardzību, lai nodrošinātu tā 
plašu piemērošanu neatkarīgi no ģimenes 
stāvokļa un attiecībām starp cietušo un 
uzbrucēju, tostarp efektīvus tiesiskus 
risinājumus un aizsardzības mehānismus,
nosakot pašvaldībām pienākumu sagādāt 
pietiekamu patvērumu apdraudētām 
sievietēm un nepilngadīgajiem, kuri ir 
apdraudēti, efektīvi uzraugot, lai šīs 
saistības tiktu pilnībā izpildītas, garantējot 
šo patvērumu drošību un sociālajos 
dienestos nodarbinot labi apmācītus un 
apmaksātus darbiniekus, un raugoties, lai 
sievietes šajos patvērumos saņemtu 
arodapmācību, kas tām sniegtu 
pienācīgas prasmes nodrošināt jaunu 
dzīvi sev un saviem bērniem, kā arī 
izveidojot tādu pēckontroles un palīdzības 
sistēmu sievietēm un nepilngadīgajiem, 
kuri atstāj šīs patvēruma vietas, kas viņiem 
nodrošinātu pienācīgu psiholoģisko 
atbalstu, juridisko palīdzību un veselības 
aprūpi un palīdzētu atkal integrēties 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē ģimenes lietu un 
sociālās politikas ministrijas centienus 
palielināt šo patvēruma vietu skaitu un 
kvalitāti un ministrijas lēmumu ļaut arī 
privātām iestādēm atvērt patvēruma vietas, 
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lai sniegtu papildu palīdzību 
apdraudētajām sievietēm un 
nepilngadīgajiem; atzinīgi vērtē Tiesnešu 
un prokuroru augstās padomes cirkulāru 
Nr. 18, kurā norādīts, ka lietās, kurās 
izskata vardarbību ģimenē, aizsardzības 
pasākumu īstenošana vairs netiks atlikta 
līdz sprieduma pieņemšanai un ka visās 
valsts mēroga prokuratūrās izveidos 
specializētu nodaļu, kas nodarbojas ar 
vardarbības ģimenē lietām;

Or. en

Grozījums Nr. 259
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2011. gada 
25. novembrī ir parakstījusi un ratificējusi 
Eiropas Padomes Konvenciju, lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē; mudina valdību visos 
līmeņos kāpināt preventīvo darbību, lai 
apkarotu slepkavības „ģimenes goda dēļ”, 
vardarbību ģimenē un tādu parādību kā 
piespiedu laulības, jo īpaši izpildot un 
nostiprinot Likumu Nr. 4320 par ģimenes 
aizsardzību un cieši uzraugot, kā to īsteno 
policija un tiesu vara, un nosakot 
pašvaldībām pienākumu sagādāt 
pietiekamu patvērumu apdraudētām 
sievietēm un nepilngadīgajiem, kuri ir 
apdraudēti, efektīvi uzraugot, lai šīs 
saistības tiktu pilnībā izpildītas, kā arī 
izveidojot tādu pēckontroles un palīdzības 
sistēmu sievietēm un nepilngadīgajiem, 
kuri atstāj šīs patvēruma vietas, kas viņiem 
nodrošinātu pienācīgu psiholoģisko 
atbalstu, juridisko palīdzību un veselības 
aprūpi un palīdzētu atkal integrēties 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē ģimenes lietu un 

20. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2011. gada 
25. novembrī ir parakstījusi un ratificējusi 
Eiropas Padomes Konvenciju, lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē; mudina valdību 
rīkoties, lai apkarotu slepkavības „ģimenes 
goda dēļ”, vardarbību ģimenē un tādu 
parādību kā piespiedu laulības, jo īpaši 
izpildot un nostiprinot Likumu Nr. 4320 
par ģimenes aizsardzību un cieši uzraugot, 
kā to īsteno policija un tiesu vara, un 
nosakot pašvaldībām pienākumu sagādāt 
pietiekamu patvērumu apdraudētām 
sievietēm un nepilngadīgajiem, kuri ir 
apdraudēti, efektīvi uzraugot, lai šīs 
saistības tiktu pilnībā izpildītas, un 
izveidojot tādu pēckontroles un palīdzības 
sistēmu sievietēm un nepilngadīgajiem, 
kuri atstāj šīs patvēruma vietas, kas viņiem 
nodrošinātu pienācīgu psiholoģisko 
atbalstu, juridisko palīdzību un veselības 
aprūpi un palīdzētu atkal integrēties 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē ģimenes lietu un 
sociālās politikas ministrijas centienus 
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sociālās politikas ministrijas centienus 
palielināt šo patvēruma vietu skaitu un 
kvalitāti un ministrijas lēmumu ļaut arī 
privātām iestādēm atvērt patvēruma vietas, 
lai sniegtu papildu palīdzību 
apdraudētajām sievietēm un 
nepilngadīgajiem;

palielināt šo patvēruma vietu skaitu un 
kvalitāti un ministrijas lēmumu ļaut arī 
privātām iestādēm atvērt patvēruma vietas, 
lai sniegtu papildu palīdzību 
apdraudētajām sievietēm un 
nepilngadīgajiem; mudina valdību un 
parlamentu pabeigt likumdošanas procesu 
likumprojektam par sieviešu un ģimenes 
locekļu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2011. gada 
25. novembrī ir parakstījusi un ratificējusi 
Eiropas Padomes Konvenciju, lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē; mudina valdību visos 
līmeņos kāpināt preventīvo darbību, lai 
apkarotu slepkavības „ģimenes goda dēļ”, 
vardarbību ģimenē un tādu parādību kā 
piespiedu laulības, jo īpaši izpildot un 
nostiprinot Likumu Nr. 4320 par ģimenes 
aizsardzību un cieši uzraugot, kā to īsteno 
policija un tiesu vara, un nosakot 
pašvaldībām pienākumu sagādāt 
pietiekamu patvērumu apdraudētām 
sievietēm un nepilngadīgajiem, kuri ir 
apdraudēti, efektīvi uzraugot, lai šīs 
saistības tiktu pilnībā izpildītas, kā arī 
izveidojot tādu pēckontroles un palīdzības 
sistēmu sievietēm un nepilngadīgajiem, 
kuri atstāj šīs patvēruma vietas, kas viņiem 
nodrošinātu pienācīgu psiholoģisko 
atbalstu, juridisko palīdzību un veselības 
aprūpi un palīdzētu atkal integrēties 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē ģimenes lietu un 
sociālās politikas ministrijas centienus 
palielināt šo patvēruma vietu skaitu un 

20. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2011. gada 
25. novembrī ir parakstījusi un ratificējusi 
Eiropas Padomes Konvenciju, lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē; mudina valdību visos 
līmeņos kāpināt preventīvo darbību, lai 
apkarotu tā sauktās slepkavības „ģimenes 
goda dēļ”, vardarbību ģimenē un tādu 
parādību kā piespiedu laulības, jo īpaši 
izpildot un nostiprinot Likumu Nr. 4320 
par ģimenes aizsardzību un cieši uzraugot, 
kā to īsteno policija un tiesu vara, un
nosakot pašvaldībām pienākumu sagādāt 
pietiekamu patvērumu apdraudētām 
sievietēm un nepilngadīgajiem, kuri ir 
apdraudēti, efektīvi uzraugot, lai šīs 
saistības tiktu pilnībā izpildītas, kā arī 
izveidojot tādu pēckontroles un palīdzības 
sistēmu sievietēm un nepilngadīgajiem, 
kuri atstāj šīs patvēruma vietas, kas viņiem 
nodrošinātu pienācīgu psiholoģisko 
atbalstu, juridisko palīdzību un veselības 
aprūpi un palīdzētu atkal integrēties 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē ģimenes lietu un 
sociālās politikas ministrijas centienus 
palielināt šo patvēruma vietu skaitu un 



PE478.719v01-00 148/267 AM\888692LV.doc

LV

kvalitāti un ministrijas lēmumu ļaut arī 
privātām iestādēm atvērt patvēruma vietas, 
lai sniegtu papildu palīdzību 
apdraudētajām sievietēm un
nepilngadīgajiem;

kvalitāti un ministrijas lēmumu ļaut arī 
privātām iestādēm atvērt patvēruma vietas, 
lai sniegtu papildu palīdzību 
apdraudētajām sievietēm un 
nepilngadīgajiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 261
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2011. gada 
25. novembrī ir parakstījusi un ratificējusi 
Eiropas Padomes Konvenciju, lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē; mudina valdību visos 
līmeņos kāpināt preventīvo darbību, lai 
apkarotu slepkavības „ģimenes goda dēļ”, 
vardarbību ģimenē un tādu parādību kā 
piespiedu laulības, jo īpaši izpildot un 
nostiprinot Likumu Nr. 4320 par ģimenes 
aizsardzību un cieši uzraugot, kā to īsteno 
policija un tiesu vara, un nosakot 
pašvaldībām pienākumu sagādāt 
pietiekamu patvērumu apdraudētām 
sievietēm un nepilngadīgajiem, kuri ir 
apdraudēti, efektīvi uzraugot, lai šīs 
saistības tiktu pilnībā izpildītas, kā arī 
izveidojot tādu pēckontroles un palīdzības 
sistēmu sievietēm un nepilngadīgajiem, 
kuri atstāj šīs patvēruma vietas, kas viņiem 
nodrošinātu pienācīgu psiholoģisko 
atbalstu, juridisko palīdzību un veselības 
aprūpi un palīdzētu atkal integrēties 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē ģimenes lietu un 
sociālās politikas ministrijas centienus 
palielināt šo patvēruma vietu skaitu un 
kvalitāti un ministrijas lēmumu ļaut arī 
privātām iestādēm atvērt patvēruma vietas, 
lai sniegtu papildu palīdzību 
apdraudētajām sievietēm un 

20. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2011. gada 
25. novembrī ir parakstījusi un ratificējusi 
Eiropas Padomes Konvenciju, lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē; mudina valdību visos 
līmeņos kāpināt preventīvo darbību, lai 
apkarotu slepkavības „ģimenes goda dēļ”, 
vardarbību ģimenē un tādu parādību kā 
piespiedu laulības, jo īpaši plaši vienojoties 
ar sieviešu tiesību aizsardzības grupām 
par likumprojektu sieviešu un ģimenes 
locekļu aizsardzībai pret vardarbību, 
izpildot un nostiprinot Likumu Nr. 4320 
par ģimenes aizsardzību un cieši uzraugot, 
kā to īsteno policija un tiesu vara, un 
nosakot pašvaldībām pienākumu sagādāt 
pietiekamu patvērumu apdraudētām 
sievietēm un nepilngadīgajiem, kuri ir 
apdraudēti, efektīvi uzraugot, lai šīs 
saistības tiktu pilnībā izpildītas, un 
izveidojot tādu pēckontroles un palīdzības 
sistēmu sievietēm un nepilngadīgajiem,
kuri atstāj šīs patvēruma vietas, kas viņiem 
nodrošinātu pienācīgu psiholoģisko 
atbalstu, juridisko palīdzību un veselības 
aprūpi un palīdzētu atkal integrēties 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē ģimenes lietu un 
sociālās politikas ministrijas centienus 
palielināt šo patvēruma vietu skaitu un 
kvalitāti un ministrijas lēmumu ļaut arī 
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nepilngadīgajiem; privātām iestādēm atvērt patvēruma vietas, 
lai sniegtu papildu palīdzību 
apdraudētajām sievietēm un 
nepilngadīgajiem;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2011. gada 
25. novembrī ir parakstījusi un ratificējusi 
Eiropas Padomes Konvenciju, lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē; mudina valdību visos 
līmeņos kāpināt preventīvo darbību, lai 
apkarotu slepkavības „ģimenes goda dēļ”, 
vardarbību ģimenē un tādu parādību kā 
piespiedu laulības, jo īpaši izpildot un 
nostiprinot Likumu Nr. 4320 par ģimenes 
aizsardzību un cieši uzraugot, kā to īsteno 
policija un tiesu vara, un nosakot 
pašvaldībām pienākumu sagādāt 
pietiekamu patvērumu apdraudētām
sievietēm un nepilngadīgajiem, kuri ir 
apdraudēti, efektīvi uzraugot, lai šīs 
saistības tiktu pilnībā izpildītas, kā arī 
izveidojot tādu pēckontroles un palīdzības 
sistēmu sievietēm un nepilngadīgajiem, 
kuri atstāj šīs patvēruma vietas, kas viņiem 
nodrošinātu pienācīgu psiholoģisko 
atbalstu, juridisko palīdzību un veselības 
aprūpi un palīdzētu atkal integrēties 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē ģimenes lietu un 
sociālās politikas ministrijas centienus 
palielināt šo patvēruma vietu skaitu un 
kvalitāti un ministrijas lēmumu ļaut arī 
privātām iestādēm atvērt patvēruma vietas, 
lai sniegtu papildu palīdzību 
apdraudētajām sievietēm un 

20. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2011. gada 
25. novembrī ir parakstījusi un ratificējusi 
Eiropas Padomes Konvenciju, lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
vardarbību ģimenē; mudina valdību visos 
līmeņos kāpināt preventīvo darbību, lai 
apkarotu slepkavības „ģimenes goda dēļ”,
plaši izplatīto vardarbību ģimenē un tādu 
parādību kā piespiedu laulības, jo īpaši 
pilnībā pārskatot Likumu Nr. 4320 par 
ģimenes aizsardzību, lai nodrošinātu, ka 
šis likums aizsargā visas precētās un 
neprecētās sievietes un cieši izpildot, 
nostiprinot un uzraugot tā turpmāko 
īstenošanu policijā un tiesu iestādēs, un 
nosakot pašvaldībām pienākumu sagādāt 
pietiekamu patvērumu visām 
apdraudētajām sievietēm un 
nepilngadīgajiem, kuri ir apdraudēti, 
efektīvi uzraugot, lai šīs saistības tiktu 
pilnībā izpildītas, un izveidojot tādu 
pēckontroles un palīdzības sistēmu visām 
sievietēm un nepilngadīgajiem, kuri atstāj 
šīs patvēruma vietas, kas viņiem 
nodrošinātu pienācīgu psiholoģisko 
atbalstu, juridisko palīdzību un veselības 
aprūpi un palīdzētu atkal integrēties 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē ģimenes lietu un 
sociālās politikas ministrijas centienus 
palielināt šo patvēruma vietu skaitu un 
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nepilngadīgajiem; kvalitāti un ministrijas lēmumu ļaut arī 
privātām iestādēm atvērt patvēruma vietas, 
lai sniegtu papildu palīdzību 
apdraudētajām sievietēm un 
nepilngadīgajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina Turcijas valdību pieņemt 
neiecietības politiku attiecībā uz 
vardarbību pret sievietēm;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a pauž bažas par nesamērīgi 
augstajiem nabadzības rādītājiem bērnu 
vidū; aicina Turciju izstrādāt visaptverošu 
stratēģiju bērnu nabadzības un bērnu 
darba izskaušanai; atzinīgi vērtē Eiropas 
Padomes Konvencijas par bērnu 
aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un 
seksuālo vardarbību ratifikāciju; mudina 
Turciju pastiprināt centienus, lai 
apkarotu vardarbību ģimenē pret 
bērniem;

Or. en
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Grozījums Nr. 265
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
20.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.b uzsver, ka dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijas nodrošināšanā ir 
svarīga efektīva koordinācija; tādēļ 
atzinīgi vērtē Turcijas valdības centienus 
pastiprināt valsts iestāžu sadarbību 
dzimumu līdztiesības aspekta integrācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
20.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.c atzinīgi vērtē policijas darbinieku, 
veselības aprūpes darbinieku, tiesnešu un 
prokuroru turpmāku apmācību par 
vardarbības ģimenē novēršanu; norāda, 
ka šos pasākumus būtu jāpapildina ar 
mehānismu, kas ļautu noteikt un 
pārbaudīt personas, kuras cietušajiem 
nesniedz aizsardzību un palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 267
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi; 
norāda, ka vajadzīga turpmāka rīcība, kas 
vērsta pret homofobiju un jebkāda veida 
diskrimināciju, aizskaršanu vai 
vardarbību seksuālās orientācijas dēļ; 
atkārtoti aicina Turcijas valdību dot 
rīkojumu Turcijas Bruņotajiem spēkiem 
izbeigt homoseksualitātes kvalificēšanu 
par „psihoseksuālu slimību”;

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi;
norāda, ka vajadzīga turpmāka rīcība, kas 
vērsta pret homofobiju un jebkāda veida 

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi;
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diskrimināciju, aizskaršanu vai 
vardarbību seksuālās orientācijas dēļ; 
atkārtoti aicina Turcijas valdību dot 
rīkojumu Turcijas Bruņotajiem spēkiem 
izbeigt homoseksualitātes kvalificēšanu 
par „psihoseksuālu slimību”;

Or. lt

Grozījums Nr. 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
S&D grupas vārdā
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
ALDE grupas vārdā
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi; 
norāda, ka vajadzīga turpmāka rīcība, kas 
vērsta pret homofobiju un jebkāda veida 
diskrimināciju, aizskaršanu vai vardarbību 
seksuālās orientācijas dēļ; atkārtoti aicina 
Turcijas valdību dot rīkojumu Turcijas 
Bruņotajiem spēkiem izbeigt 
homoseksualitātes kvalificēšanu par 
„psihoseksuālu slimību”;

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi, 
tostarp nodrošināt aizsardzību pret 
diskrimināciju seksuālās orientācijas un 
dzimumidentitātes dēļ; norāda, ka 
vajadzīga efektīva tiesiska un politiska 
rīcība, kas vērsta pret homofobiju, 
transfobiju un jebkāda veida 
diskrimināciju, aizskaršanu — tostarp no 
policijas spēku un politiķu puses — vai 
vardarbību seksuālās orientācijas un 
dzimumidentitātes dēļ; pauž nožēlu, ka 
regulāri notiek lesbiešu, geju, biseksuāļu 
un transpersonu vajāšana, pamatojoties 



PE478.719v01-00 154/267 AM\888692LV.doc

LV

uz Likumu par sīkiem pārkāpumiem un 
noteikumiem par “amorālu uzvedību”;
atkārtoti aicina Turcijas valdību dot 
rīkojumu Turcijas Bruņotajiem spēkiem 
izbeigt homoseksualitātes kvalificēšanu par 
„psihoseksuālu slimību”;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi; 
norāda, ka vajadzīga turpmāka rīcība, kas 
vērsta pret homofobiju un jebkāda veida 
diskrimināciju, aizskaršanu vai vardarbību 
seksuālās orientācijas dēļ; atkārtoti aicina 
Turcijas valdību dot rīkojumu Turcijas 
Bruņotajiem spēkiem izbeigt 
homoseksualitātes kvalificēšanu par 
„psihoseksuālu slimību”;

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi; 
tostarp aizsardzību pret diskrimināciju 
seksuālās orientācijas un 
dzimumorientācijas dēļ; norāda, ka 
vajadzīga efektīva tiesiska un politiska 
rīcība, kas vērsta pret homofobiju, 
transfobiju un jebkāda veida 
diskrimināciju, aizskaršanu — tostarp no 
policijas spēku un politiķu puses — vai 
vardarbību seksuālās orientācijas un 
dzimumidentitātes dēļ; pauž nožēlu, ka 
regulāri notiek lesbiešu, geju, biseksuāļu 
un transpersonu vajāšana, pamatojoties 
uz Likumu par sīkiem pārkāpumiem un 
noteikumiem par “amorālu uzvedību”;
atkārtoti aicina Turcijas valdību dot 
rīkojumu Turcijas Bruņotajiem spēkiem 
izbeigt homoseksualitātes kvalificēšanu par 
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„psihoseksuālu slimību”;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi; 
norāda, ka vajadzīga turpmāka rīcība, kas 
vērsta pret homofobiju un jebkāda veida 
diskrimināciju, aizskaršanu vai vardarbību 
seksuālās orientācijas dēļ; atkārtoti aicina 
Turcijas valdību dot rīkojumu Turcijas 
Bruņotajiem spēkiem izbeigt 
homoseksualitātes kvalificēšanu par 
„psihoseksuālu slimību”;

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi; 
norāda, ka vajadzīga turpmāka rīcība, kas 
vērsta pret homofobiju un jebkāda veida 
diskrimināciju, aizskaršanu vai vardarbību 
seksuālās orientācijas dēļ, tostarp 
vardarbību pret transpersonām; atkārtoti 
aicina Turcijas valdību dot rīkojumu 
Turcijas Bruņotajiem spēkiem izbeigt 
homoseksualitātes kvalificēšanu par 
„psihoseksuālu slimību”; aicina Turcijas 
valdību atsākt darbu romu tiesību jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi; 
norāda, ka vajadzīga turpmāka rīcība, kas 
vērsta pret homofobiju un jebkāda veida 
diskrimināciju, aizskaršanu vai vardarbību 
seksuālās orientācijas dēļ; atkārtoti aicina 
Turcijas valdību dot rīkojumu Turcijas 
Bruņotajiem spēkiem izbeigt 
homoseksualitātes kvalificēšanu par 
„psihoseksuālu slimību”;

21. mudina valdību nodrošināt, ka ar 
likumu tiek garantēta un efektīvi ievērota 
vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma, 
dzimumpiederības, rases, etniskās 
izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas; aicina Turcijas valdību 
pielāgot Turcijas tiesību aktus ES acquis 
communautaire un pieņemt tiesību aktus, 
ar kuriem izveido diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības padomi; 
norāda, ka vajadzīga turpmāka rīcība, kas 
vērsta pret homofobiju un jebkāda veida 
diskrimināciju, aizskaršanu vai vardarbību 
seksuālās orientācijas dēļ; atkārtoti aicina 
Turcijas valdību dot rīkojumu Turcijas 
Bruņotajiem spēkiem izbeigt 
homoseksualitātes kvalificēšanu par 
„psihoseksuālu slimību”; norāda, ka 
Turcija ir pievienojusies Islāma 
konferences organizācijai, kas piemēro 
tikai šariata likumā noteiktās 
cilvēktiesības un tādējādi rīkojas pretrunā 
ES pamatprincipiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a pauž dziļas bažas par lesbiešu, geju, 
biseksuāļu un transpersonu stāvokli, 
kuriem jo īpaši piedzīvot sliktu 
izturēšanos, spīdzināšanu un patvaļīgu 
aizturēšanu pēc iekšlietu ministra 
paziņojuma, raksturojot homoseksualitāti 
kā “amorālu”, “nepiedienīgu”, 
“necilvēcīgu” stāvokli, pauž satraukumu 
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par nesamērīgi vieglajiem sodiem un 
attaisnojošu apstākļu ievērošanu 
personām, kas bijušas iesaistītas 
vardarbībā pret lesbietēm, gejiem, 
biseksuāļiem un transpersonām; tomēr 
norāda, ka vajadzīga turpmāka rīcība, kas 
vērsta pret homofobiju un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā paredzēts 
Eiropas Savienības Padomes ministru 
ieteikumā dalībvalstīm par pasākumiem, 
ar kuriem apkarot diskrimināciju 
seksuālās orientācijas vai 
dzimumidentitātes dēļ; prasa panākt, lai 
likumprojekts par Diskriminācijas 
apkarošanas un vienlīdzības komiteju 
atbilstu ES standartiem, tostarp attiecībā 
uz dzimumu un seksuālo orientāciju; 
rosina valsts un vietējās valdības iestādes 
nodrošināt, lai tiktu izbeigti arvien 
notiekošie transseksuāļu, tostarp to 
transseksuāļu, kas sniedz seksa 
pakalpojumus, noslepkavošanas 
gadījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 274
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 

22. atbalsta valdības centienus rast 
politisku risinājumu kurdu jautājumam; 
mudina visus politiskos spēkus 
sadarboties, lai panāktu spēcīgāku politisko 
dialogu un lielāku kurdu izcelsmes 
iedzīvotāju politisko, kultūras un 
sociālekonomisko integrāciju un 
līdzdalību, un prasa, lai Kurdistānas 
Strādnieku partija, tās sabiedrotie un
segorganizācijas pārtrauktu terorismu un
patiesi iesaistītos miermīlīgā, 
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iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas 
rakstījuši par kurdu jautājumu, un 
vairāku kurdu politiķu, pašvaldību 
priekšsēdētāju, pašvaldības padomes 
locekļu un cilvēktiesību aizstāvju 
apcietināšanu saistībā ar KCK tiesas 
procesu;

demokrātiskā politiskā procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu un 

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; šajā sakarībā 
uzskata par ārkārtīgi svarīgām tiesības 
saņemt izglītību dzimtajā valodā un 
tiesības lietot kurdu valodu vietēja 
administratīvajā saziņā; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
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cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu;

rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu;

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību, lai garantētu 
tiesības uz vārda, biedrošanās un 
pulcēšanās brīvību; aicina Turcijas valdību 
kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu;

Or. en
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Grozījums Nr. 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu
saistībā ar KCK tiesas procesu;

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu jautājumu 
un pauž nopietnas bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un par tūkstošiem 
aktīvo Miera un demokrātijas partijas 
locekļu, tostarp demokrātiski ievēlētu 
kurdu politiķu, provinču un pašvaldību 
priekšsēdētāju un padomes locekļu, 
advokātu un cilvēktiesību aizstāvju 
atrašanos ilgstošā ieslodzījumā, kamēr 
tiek izskatītas pret viņiem izvirzītās 
apsūdzības saistībā ar KCK tiesas procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff
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Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu;

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu jautājumu 
un pauž nosodījumu par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un daudzu kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, advokātu, 
protestētāju un cilvēktiesību aizstāvju 
aizskaršanu no policijas puses un 
apcietināšanu saistībā ar KCK tiesas 
procesu un citām policijas operācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
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visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu;

visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir svarīgi uzsākt kurdu jautājuma
apspriešanu demokrātiskās institūcijās, jo 
īpaši Turcijas Lielajā Nacionālajā 
Asamblejā;

Or. en

Grozījums Nr. 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 

22. aicina Turciju būt elastīgai un 
pastiprināt centienus rast politisku 
risinājumu kurdu jautājumam un prasa 
visiem politiskajiem spēkiem sadarboties, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību; aicina Turcijas 
valdību kāpināt centienus vairāk veicināt 
sociālekonomisko attīstību 
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dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu;

dienvidaustrumos; uzskata, ka 
konstitucionālā reforma sniedz lietderīgu 
iespēju veicināt demokrātisko atvērtību; 
atgādina, ka politisko risinājumu var 
panākt vienīgi atvērtās un patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; aicina 
Turcijas valdību nodrošināt reģiona 
aizsardzību pret nelikumīgām bruņotām 
organizācijām un radīt miermīlīgu vidi, 
lai kurdu izcelsmes politiķi varētu 
iesaistīties brīvās un plurālās debatēs;

Or. en

Grozījums Nr. 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a atzinīgi vērtē Turcijas valdības 
neseno paziņojumu par grieķu 
mazākumtautības skolas atkārtotu 
atvēršanu Gekčeadā (Imrozā) un sagaida 
šā lēmuma drīzu īstenošanu; šis 
paziņojums ir pozitīvs solis virzībā uz 
divējādas kultūras saglabāšanu Turcijas 
salās Gekčeadā (Imrozā) un Bozdžaadā 
(Tenedā) atbilstīgi Eiropas Padomes 
Parlamentārās asamblejas Rezolūcijai 
Nr. 1625; tomēr norāda, ka ir vajadzīgi 
turpmāki pasākumi, lai risinātu 
problēmas, ar kurām saskaras grieķu 
mazākumtautības pārstāvji, jo īpaši 
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saistībā ar viņu tiesībām uz īpašumu;

Or. en

Grozījums Nr. 282
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a pieņem zināšanai Turcijas valdības 
īstenoto visaptverošo stratēģiju šīs valsts 
iedzīvotāju demokrātisku tiesību un 
brīvību turpmākā veicināšanā, pienācīgu 
vērību pievēršot viņu vajadzībām kultūras, 
sociālās un ekonomiskās attīstības jomā; 
uzskata, ka konstitucionālā reforma 
sniedz lietderīgu iespēju veicināt 
demokrātisko atvērtību; prasa visiem 
politiskajiem spēkiem sadarboties, lai 
panāktu spēcīgāku politisko dialogu;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a atzinīgi vērtē 2011. gada pirmajā 
pusē notikušajā kurdu konfliktā iesaistīto 
pušu konstruktīvo rīcību, jo īpaši 
Kurdistānas Strādnieku partijas un 
Turcijas atkārtoti noslēgtos pamiera 
periodus un dialoga uzsākšanu ar 
Abdullah Öcalan; pauž nožēlu, ka 
sarunas ir apstājušās un tuvojas jauns 
vardarbības vilnis; aicina Turcijas 
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valdību pēc iespējas ātrāk atsākt sarunas 
un uzlabot A. Öcalan ieslodzījuma 
apstākļus, jo īpaši kopš 2011. gada 
17. jūlija piemēroto izolāciju;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b mudina Turciju atļaut visaptverošu 
un neatkarīgu izmeklēšanu par Turcijas 
militāro spēku pašreizējo un iepriekšējo 
darbību saistībā ar iespējamu ķīmisko 
ieroču izmantošanu; mudina Turciju 
sniegt Ķīmisko ieroču aizliegšanas 
organizācijai pieeju visiem attiecīgajiem 
objektiem un dokumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 285
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību tiesību 
regulējumu darba ņēmēju un arodbiedrību 
tiesību jomā pieskaņot ES standartiem un 
SDO konvencijām, jo likvidējot visus 
šķēršļus pilnvērtīgai darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesību īstenošanai 
nodrošinās, ka pašreizējā stabilā 
ekonomiskā attīstība iet kopsolī ar 
plašāku ekonomiskās izaugsmes radītās 

23. atzinīgi vērtē Turcijas iestāžu 
centienus tiesību regulējumu darba ņēmēju 
un arodbiedrību tiesību jomā pieskaņot ES 
standartiem un SDO konvencijām;
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labklājības izkliedēšanu Turcijas 
sabiedrībā, tādējādi radot lielāku 
izaugsmes potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību tiesību 
regulējumu darba ņēmēju un arodbiedrību 
tiesību jomā pieskaņot ES standartiem un 
SDO konvencijām, jo likvidējot visus 
šķēršļus pilnvērtīgai darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesību īstenošanai 
nodrošinās, ka pašreizējā stabilā 
ekonomiskā attīstība iet kopsolī ar plašāku 
ekonomiskās izaugsmes radītās labklājības 
izkliedēšanu Turcijas sabiedrībā, tādējādi 
radot lielāku izaugsmes potenciālu;

23. atzinīgi vērtē Turcijas iestāžu 
centienus tiesību regulējumu darba ņēmēju 
un arodbiedrību tiesību jomā pieskaņot ES 
standartiem un SDO konvencijām un ar 
prieku pieņem zināšanai Turcijas 
politisko gribu šajā jautājumā, jo 
likvidējot visus šķēršļus pilnvērtīgai darba 
ņēmēju un arodbiedrību tiesību īstenošanai 
nodrošinās, ka pašreizējā stabilā 
ekonomiskā attīstība iet kopsolī ar plašāku 
ekonomiskās izaugsmes radītās labklājības 
izkliedēšanu Turcijas sabiedrībā, tādējādi 
radot lielāku izaugsmes potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību tiesību 
regulējumu darba ņēmēju un arodbiedrību 
tiesību jomā pieskaņot ES standartiem un 
SDO konvencijām, jo likvidējot visus 
šķēršļus pilnvērtīgai darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesību īstenošanai 

23. uzsver steidzamo nepieciešamību 
tiesību regulējumu darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesību jomā pieskaņot ES 
standartiem, Eiropas Padomes 
dokumentiem un SDO konvencijām un tos 
pilnībā piemērot praksē, jo likvidējot visus 
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nodrošinās, ka pašreizējā stabilā 
ekonomiskā attīstība iet kopsolī ar plašāku 
ekonomiskās izaugsmes radītās labklājības 
izkliedēšanu Turcijas sabiedrībā, tādējādi 
radot lielāku izaugsmes potenciālu;

šķēršļus pilnvērtīgai darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesību īstenošanai 
nodrošinās, ka pašreizējā stabilā 
ekonomiskā attīstība iet kopsolī ar plašāku 
ekonomiskās izaugsmes radītās labklājības 
izkliedēšanu Turcijas sabiedrībā, tādējādi 
radot lielāku izaugsmes potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību tiesību 
regulējumu darba ņēmēju un arodbiedrību 
tiesību jomā pieskaņot ES standartiem un 
SDO konvencijām, jo likvidējot visus 
šķēršļus pilnvērtīgai darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesību īstenošanai 
nodrošinās, ka pašreizējā stabilā 
ekonomiskā attīstība iet kopsolī ar plašāku 
ekonomiskās izaugsmes radītās labklājības 
izkliedēšanu Turcijas sabiedrībā, tādējādi 
radot lielāku izaugsmes potenciālu;

23. uzsver nepieciešamību tiesību 
regulējumu darba ņēmēju un arodbiedrību 
tiesību jomā pieskaņot ES standartiem un 
SDO konvencijām, jo likvidējot visus 
šķēršļus pilnvērtīgai darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesību īstenošanai 
nodrošinās, ka pašreizējā stabilā 
ekonomiskā attīstība iet kopsolī ar plašāku
ekonomiskās izaugsmes radītās labklājības 
izkliedēšanu Turcijas sabiedrībā, tādējādi 
radot lielāku izaugsmes potenciālu; pauž 
cerību, ka šāda saskaņošana mazinās 
dempingu, kas ir pretrunā ES īstenotajam 
godīgas konkurences principam; 

Or. it

Grozījums Nr. 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver nepieciešamību tiesību 23. uzsver nepieciešamību tiesību 
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regulējumu darba ņēmēju un arodbiedrību 
tiesību jomā pieskaņot ES standartiem un 
SDO konvencijām, jo likvidējot visus 
šķēršļus pilnvērtīgai darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesību īstenošanai 
nodrošinās, ka pašreizējā stabilā 
ekonomiskā attīstība iet kopsolī ar plašāku 
ekonomiskās izaugsmes radītās labklājības 
izkliedēšanu Turcijas sabiedrībā, tādējādi 
radot lielāku izaugsmes potenciālu;

regulējumu darba ņēmēju un arodbiedrību 
tiesību jomā pieskaņot ES standartiem un 
SDO konvencijām, jo likvidējot visus 
šķēršļus pilnvērtīgai darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesību īstenošanai 
nodrošinās, ka pašreizējā stabilā 
ekonomiskā attīstība iet kopsolī ar plašāku 
ekonomiskās izaugsmes radītās labklājības 
izkliedēšanu Turcijas sabiedrībā, tādējādi 
radot lielāku izaugsmes potenciālu; tādēļ 
mudina visus ANO Ekonomikas un 
sociālo lietu padomes locekļus stiprināt 
apņemšanos un sadarbību šā mērķa 
īstenošanā, lai izpildītu kritērijus sarunu
sākšanai par 19. sadaļu „Sociālā politika 
un nodarbinātība”;

Or. en

Grozījums Nr. 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a aicina Turcijas valdību pievērst īpašu 
uzmanību visu kristiešu minoritāšu 
stāvoklim, tostarp vietējo aramiešu 
(sīriešu) stāvoklim Turcijas 
dienvidaustrumu daļā, kā arī armēņu un 
grieķu kopienām, lai nodrošinātu, ka 
reģionālās attīstības projektos iekļauj arī 
šīs grupas un ka tās saņem pienācīgu un 
samērīgu ES finanšu atbalsta daļu un 
necieš no diskriminācijas etniskās 
piederības, ticības vai valodas dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 291
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a pauž bažas par praksi ierosināt 
krimināllietas pret arodbiedrību 
pārstāvjiem, jo īpaši izglītības nozarē, kas 
cenšas panākt labākus darba, izglītības un 
dzīves apstākļus un pievērš darba ņēmēju 
un sabiedrības uzmanību cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kā arī veicina plurālu 
sabiedrību; uzskata, ka viens no 
galvenajiem šķēršļiem cilvēktiesību 
aizsardzībā Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana, un nosoda vārda,
pulcēšanās un biedrošanās brīvības 
nesamērīgos ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Nadezhda Neynsky

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24 a. atzinīgi vērtē vispārējās 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, jo 
īpaši jaunā Turcijas komerclikuma un 
MVU stratēģijas un rīcības plāna 2011.–
2013. gadam pieņemšanu, Mazās 
uzņēmējdarbības akta novērtēšanu un 
īstenošanu, MVU atbalsta programmas 
„Jaunu uzņēmumu tirgi” izveidi un MVE 
piekļuves finansējumam veicināšanu 
valstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 293
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Turciju atbilstīgi starptautisko 
tiesību aktiem garantēt bēgļu, tostarp 
Turcijas dienvidaustrumos dzīvojošo 
aramiešu (sīriešu), kā arī armēņu un 
grieķu mazākumtautību pārstāvju, 
tiesības atgriezties;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a atkārto, ka jānostiprina Turcijas 
reģionu kohēzija un lauku un pilsētas 
teritoriju kohēzija; šajā saistībā uzsver, ka 
izglītībai ir īpaša nozīme un ka jānovērš 
ilgstošās būtiskās atšķirības starp 
reģioniem attiecībā uz izglītības kvalitāti 
un reflektantu procentu;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a atzinīgi vērtē Turcijas enerģētikas 
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tirgus diversifikāciju, tomēr mudina 
Turcijas valdību arī pienācīgi izvērtēt 
risku un atbildību pašreizējos 
kodolspēkstaciju projektos, piemēram, 
Akuju reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a pauž bažas, ka 2010. gada decembrī 
pieņemtais Likuma par elektroenerģijas 
ražošanu no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem grozījums pieļauj enerģijas 
ražošanas iekārtas celt dabas aizsardzības 
teritorijās un ka 17. pants 2011. gada 
augusta dekrētā par Vides un pilsētu 
attīstības ministrijas uzdevumiem un 
organizāciju paredz, ka jaunizveidotā 
struktūra var pārskatīt un, iespējams, 
pārveidot dabas aizsardzības teritoriju 
kategorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b aicina Turciju atbilstīgi aizvien 
lielākam politiskajam konsensam un 
starptautisko tiesību principiem atzīt tās 
iepriekš veikto genocīdu pret vietējām 
armēņu, Pontijas grieķu un aramiešu 
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(sīriešu) kopienām;

Or. en

Grozījums Nr. 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b aicina Turcijas valdību pilnībā 
apsvērt ietekmi uz ilgtspējīgumu un vidi, 
ko radīs tās plāni Turcijas dienvidu daļā 
(Akuju reģionā) būvēt kodolspēkstaciju, 
kura apdraudēs apkārtējos apgabalus; 
uzsver, ka ir svarīgi saglabāt dabas, 
kultūras un vēsturisko mantojumu, 
pilnībā ievērojot Eiropas standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b atzinīgi vērtē to, ka 2011. gada 
februārī Tieslietu ministrijā izveidota 
14. nodaļa, kas nodarbosies ar 
pārsūdzībām un lietām saistībā ar vides 
un enerģētikas jomu, un uzskata, ka tas ir 
pozitīvs centiens samazināt neizskatīto 
lietu uzkrāšanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 300
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils 
Kipras jautājuma risinājums, un aicina 
Turciju un visas iesaistītās puses intensīvi 
un ar labiem nodomiem strādāt pie 
visaptverošas vienošanās; aicina Turcijas 
valdību uzsākt savu bruņoto spēku 
izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

25. aicina Turciju:

a) nekavējoties atsaukt no Kipras Turcijas 
okupācijas spēkus;
b) atzīt Kipru par nedalāmu unitāru 
valsti;
c) ļaut Kiprai savos teritoriālajos ūdeņos 
veikt gāzes urbumus;
d) sākt nelegālo imigrantu repatriāciju;
e) apsolīt sadarboties atsavināto īpašumu 
atgriešanas uzraudzības komisijas izveidē;
f) kompensēt sākotnējiem iedzīvotājiem 
radītos zaudējumus;

Or. nl
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Grozījums Nr. 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; pauž atzinību par 
Turcijas nodošanos šim jautājumam;
uzsver, ka tagad ir steidzami jāpanāk 
taisnīgs un stabils Kipras jautājuma 
risinājums, un aicina Turciju un visas 
iesaistītās puses intensīvi un ar labiem 
nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 302
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, kas ņemtu vērā abu 
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visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras 
un nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības 
padomes Rezolūciju Nr. 550 (1984); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

kopienu intereses un bažas, un aicina 
Turciju, Grieķiju, Kipras Republiku un 
Ziemeļkipras un visu pārējo iesaistīto 
pušu pārstāvjus intensīvi un ar labiem 
nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību kā 
uzticību raisošu pasākumu samazināt 
Ziemeļkiprā izvietotos spēkus; aicina 
Kipras Republiku atļaut tiešu tirdzniecību 
caur Kipras turku ostām un lidostām; un 
veikt steidzamus pasākumus, lai varētu 
atjaunot Famagustu/Varošu;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils 
Kipras jautājuma risinājums, un aicina 
Turciju un visas iesaistītās puses intensīvi 
un ar labiem nodomiem strādāt pie 
visaptverošas vienošanās; aicina Turcijas 
valdību uzsākt savu bruņoto spēku 
izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Drošības padomes
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus
aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas kontroles
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos un aicina Turciju 
intensīvi ar labiem nodomiem un izvirzot 
konkrētus nosacījumus strādāt pie 
visaptverošas vienošanās atbilstīgi 
attiecīgajām ANO Drošības padomes 
rezolūcijām un ES izveides 
pamatprincipiem; aicina Turcijas valdību 
veicināt sarunām labvēlīgu klimatu un 
nekavējoties no Kipras izvest savus 
bruņotos spēkus, kā arī saskaņā ar ANO 
DP Rezolūciju Nr. 550 (1984) ļaujot 
Famagustā atgriezties tās likumīgajiem 
iedzīvotājiem; vienlaikus pauž nožēlu, ka 
Turcija ir noraidījusi Kipras Republikas 
priekšlikumu atvērt Famagustas ostu 
Eiropas Savienības uzraudzībā, kas ļautu 
caur Famagustas ostu veikt tirdzniecības 
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pieņemamā likumīgā veidā; darījumus starp ES un Kipras turkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums atbilstīgi 
apstiprinātiem ANO nosacījumiem, un 
aicina Turciju un visas iesaistītās puses 
intensīvi un ar labiem nodomiem strādāt 
pie visaptverošas vienošanās; aicina 
Turcijas valdību uzsākt savu bruņoto spēku 
izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 
(1984); vienlaikus aicina Kipras Republiku 
atvērt Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami un neatliekami jāpanāk taisnīgs 
un stabils Kipras jautājuma risinājums;
aicina Turciju un visas iesaistītās puses 
intensīvi un ar labiem nodomiem strādāt 
pie visaptverošas vienošanās; aicina 
Turcijas valdību uzsākt savu bruņoto spēku 
izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 
(1984); vienlaikus aicina Kipras Republiku 
atvērt Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā; prasa 
nekavējoties veikt restaurācijas darbus, 
kas vajadzīgi, lai atjaunotu Ziemeļkipras 
māksliniecisko un reliģisko mantojumu, 
kurš pašlaik ir uz sabrukuma robežas;

Or. it

Grozījums Nr. 306
Nikolaos Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju 
intensīvi un ar labiem nodomiem strādāt 
pie visaptverošas vienošanās; aicina 
Turcijas valdību uzsākt savu bruņoto spēku 
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savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 
(1984); vienlaikus aicina Kipras Republiku 
atvērt Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

Or. el

Grozījums Nr. 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās;pauž nožēlu, ka nav panākta 
notikumu attīstība divpusējo attiecību 
normalizēšana ar Kipras Republiku;
aicina Turcijas valdību nekavējoties izvest 
savus bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustas sektoru Apvienoto Nāciju 
Organizācijai saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
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likumīgā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras 
un nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt
Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās, kas pamatotos uz 
apstiprinātiem ANO nosacījumiem par 
divu politiski līdzvērtīgu kopienu un zonu 
valsti, kā tas paredzēts attiecīgajās 
Drošības padomes rezolūcijās un abu 
valsts vadītāju 2008. gada 23. maijā 
sniegtajā kopīgajā paziņojumā; turklāt 
prasa veikt arī citus pasākumus, lai 
veicinātu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam, piemēram, pilnībā īstenot 
ES Padomes 2004. gada 26. aprīļa 
secinājumus par Kipras turku izolācijas 
pārtraukšanu un viņu tuvināšanu Eiropas 
Savienībai, kā arī piekrist Famagustas 
ostas nodošanai ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai ļautu Kipras turkiem veikt 
tiešu tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Takis Hadjigeorgiou
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Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas kontroles
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju 
intensīvi un ar labiem nodomiem strādāt 
pie visaptverošas vienošanās, pamatojoties 
uz attiecīgajām ANO Drošības padomes 
rezolūcijām un ES dibināšanas 
pamatprincipiem; aicina Turcijas valdību 
nekavējoties uzsākt savu bruņoto spēku 
izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 
(1984);atgādina Kipras Republikas 
prezidenta priekšlikumu no jauna atvērt 
Famagustas ostu ES uzraudzībā, kas radītu 
labvēlīgu klimatu veiksmīgam pašreizējo 
apvienošanās sarunu atrisinājumam un 
ļautu abām kopienām veikt tiešu 
tirdzniecību visiem pieņemamā likumīgā 
veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
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vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

vienošanās, pamatojoties uz attiecīgajām 
ANO Drošības padomes rezolūcijām un 
ES dibināšanas pamatprincipiem; aicina 
Turcijas valdību uzsākt savu bruņoto spēku 
izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 
(1984); vienlaikus aicina Kipras Republiku 
atvērt Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās, pamatojoties uz attiecīgajām 
ANO Drošības padomes rezolūcijām un 
ES dibināšanas pamatprincipiem; aicina 
Turcijas valdību uzsākt savu bruņoto spēku 
izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 
(1984); vienlaikus aicina Kipras Republiku 
atvērt Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
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likumīgā veidā; turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību 
nekavējoties uzsākt savu bruņoto spēku 
izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 
(1984); vienlaikus aicina Kipras Republiku 
atvērt Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

Or. de

Grozījums Nr. 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību 
nekavējoties uzsākt savu bruņoto spēku 
izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 
(1984); vienlaikus aicina Kipras Republiku 
atvērt Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību 
nekavējoties uzsākt savu bruņoto spēku 
izvešanu no Kipras un nodot Famagustas 
sektoru Apvienoto Nāciju Organizācijai 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
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Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 
(1984); vienlaikus aicina Kipras Republiku 
atvērt Famagustas ostu ES muitas kontroles 
uzraudzībā, lai radītu labvēlīgu klimatu 
veiksmīgam pašreizējo apvienošanās 
sarunu atrisinājumam un ļautu Kipras 
turkiem veikt tiešu tirdzniecību visiem 
pieņemamā likumīgā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

25. stingri atbalsta ANO ģenerālsekretāra 
aizbildnībā pašreiz noritošās sarunas par 
Kipras apvienošanos; uzsver, ka tagad ir 
steidzami jāpanāk taisnīgs un stabils Kipras 
jautājuma risinājums, un aicina Turciju un 
visas iesaistītās puses intensīvi un ar 
labiem nodomiem strādāt pie visaptverošas 
vienošanās; aicina Turcijas valdību uzsākt 
savu bruņoto spēku izvešanu no Kipras un 
nodot Famagustas sektoru un Nikosijas 
(Erkanas) starptautisko lidostu Apvienoto 
Nāciju Organizācijai saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 (1984); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas kontroles uzraudzībā, lai 
radītu labvēlīgu klimatu veiksmīgam 
pašreizējo apvienošanās sarunu 
atrisinājumam un ļautu Kipras turkiem 
veikt tiešu tirdzniecību visiem pieņemamā 
likumīgā veidā;

Or. en



AM\888692LV.doc 185/267 PE478.719v01-00

LV

Grozījums Nr. 316
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a aicina Eiropas Savienības iestādes 
veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
atļautu tiešu tirdzniecību starp ES un 
Kipras ziemeļu daļu, kā arī lai veicinātu 
Turcijas kipriešu kopienas brīvu 
pārvietošanos un tādējādi pārtrauktu 
Turcijas kipriešu kopienas izolāciju 
atbilstīgi ES Vispārējo lietu padomes 
2004. gada 26. aprīļa secinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a mudina Turciju atzīt visas Eiropas 
Savienības dalībvalstis, tostarp Kipras 
Republiku;

Or. nl

Grozījums Nr. 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 

26. uzskata, ka Turcijai ir svarīgi
pastiprināt atbalstu Komitejai Kiprā 
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personu jautājumos; bezvēsts pazudušo personu jautājumos;

Or. it

Grozījums Nr. 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos;

26. mudina Turciju pilnībā atbalstīt 
Komiteju Kiprā bezvēsts pazudušo personu 
jautājumos;

Or. nl

Grozījums Nr. 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos;

26. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos, konkrēti atvieglojot 
tai piekļuvi militārajām zonām un 
arhīviem, un atbilstoši Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas atzinumiem veikt visus 
pārējos piemērotos pasākumus, kas 
vajadzīgi šajā humanitārajā jautājumā 
par bezvēsts pazudušām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 321
Emine Bozkurt
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Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos;

26. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos; aicina visas puses vēl 
vairāk palīdzēt šīs komitejas darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos;

26. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos; aicina visas puses vēl 
vairāk palīdzēt šīs komitejas darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Turciju atturēties no jebkādas 
jaunas Turcijas pilsoņu izvietošanas uz 
salas, jo tas turpinātu mainīt 
demogrāfisko līdzsvaru un samazināt tās 
pilsoņu vienotību turpmākai kopējai 
valstij, balstoties uz tās kopīgo pagātni;

Or. en



PE478.719v01-00 188/267 AM\888692LV.doc

LV

Grozījums Nr. 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Turciju atturēties no jebkādas 
jaunas Turcijas pilsoņu nelikumīgas 
izvietošanas uz salas, jo tas turpinātu 
mainīt demogrāfisko līdzsvaru un 
samazināt tās pilsoņu vienotību 
turpmākai kopējai valstij, balstoties uz tās 
kopīgo pagātni; aicina Turciju risināt 
jautājumu par Turcijas pilsoņu 
nelikumīgu apmešanos salā saskaņā ar 
Ženēvas konvenciju, starptautisko tiesību 
principiem un attiecīgajām Eiropas 
Padomes rezolūcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a stingri nosoda baznīcu apgānīšanu 
un kapsētu apgānīšanu Ziemeļkiprā un 
mudina Turciju atjaunot šos objektus;

Or. en

Grozījums Nr. 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts



AM\888692LV.doc 189/267 PE478.719v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos;

26. mudina Turciju pilnībā atbalstīt 
Komiteju Kiprā bezvēsts pazudušo personu 
jautājumos;

Or. nl

Grozījums Nr. 327
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

27. uzsver, ka ANO vadītā Kipras 
konflikta izšķiršanas procesa veiksmīgs 
noslēgums šajā salā ļautu izveidot jaunu 
partnerības valsti, kas 2012. gada otrajā 
pusgadā pārņemtu Eiropadomes 
prezidentvalsts pienākumus, šajā sakarībā 
atgādina, ka Turcija jau ir paudusi 
gatavību veidot attiecības ar jauno 
partnerības valsti, kas izveidosies pēc 
visaptveroša risinājuma panākšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 

27. uzskata par nepieņemamiem Turcijas 
paziņojumus, ka tā 2012. gada otrajā 
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pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

27. pauž nosodījumu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Renate Sommer
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Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

27. kritizē Turcijas paziņojumus, ka tā 
2012. gada otrajā pusgadā iesaldēs 
attiecības ar Eiropas Savienības 
prezidentvalsti, ja līdz tam laikam netiks 
panākts risinājums Kipras jautājumā; 
atgādina, ka Eiropas Savienība pamatojas 
uz visu dalībvalstu patiesas sadarbības un 
savstarpējas solidaritātes principiem un ka 
Turcijai kā kandidātvalstij ir jāuztur 
mierīgas attiecības ar Eiropas Savienību un 
tās dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka 
Eiropas Savienības prezidentūru nosaka 
Līgums par Eiropas Savienību;

Or. de

Grozījums Nr. 331
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

27. norāda uz Turcijas paziņojumiem, ka 
tā 2012. gada otrajā pusgadā iesaldēs 
attiecības ar Eiropas Savienības 
prezidentvalsti, ja līdz tam laikam netiks 
panākts risinājums Kipras jautājumā; 
atgādina, ka Eiropas Savienība pamatojas 
uz visu dalībvalstu patiesas sadarbības un 
savstarpējas solidaritātes principiem un ka 
Turcijai kā kandidātvalstij ir jāuztur 
mierīgas attiecības ar Eiropas Savienību un 
tās dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka 
Eiropas Savienības prezidentūru nosaka 
Līgums par Eiropas Savienību; aicina arī 
Komisiju un Padomi iesaldēt attiecības ar 
Turciju;
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Or. nl

Grozījums Nr. 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

27. ir satriekts par Turcijas paziņojumiem, 
ka tā 2012. gada otrajā pusgadā iesaldēs 
attiecības ar Eiropas Savienības 
prezidentvalsti, ja līdz tam laikam netiks 
panākts risinājums Kipras jautājumā; 
atgādina, ka Eiropas Savienība pamatojas 
uz visu dalībvalstu patiesas sadarbības un 
savstarpējas solidaritātes principiem un ka 
Turcijai kā kandidātvalstij ir jāuztur 
mierīgas attiecības ar Eiropas Savienību un 
tās dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka 
Eiropas Savienības prezidentūru nosaka 
Līgums par Eiropas Savienību;

Or. de

Grozījums Nr. 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
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kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, jo īpaši attiecībā uz nākamo 
prezidentūru; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā, un uzskata, ka šāda nostāja 
nav savienojama ar Turcijas 
kandidātvalsts statusu; atgādina, ka 
Eiropas Savienība pamatojas uz visu 
dalībvalstu patiesas sadarbības un 
savstarpējas solidaritātes principiem un ka 
Turcijai kā kandidātvalstij ir jāuztur 
mierīgas attiecības ar Eiropas Savienību un 
tās dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka 
Eiropas Savienības prezidentūru nosaka 
Līgums par Eiropas Savienību;

Or. it

Grozījums Nr. 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību;

27. pauž nožēlu par Turcijas 
paziņojumiem, ka tā 2012. gada otrajā 
pusgadā iesaldēs attiecības ar Eiropas 
Savienības prezidentvalsti, ja līdz tam 
laikam netiks panākts risinājums Kipras 
jautājumā; atgādina, ka Eiropas Savienība 
pamatojas uz visu dalībvalstu patiesas 
sadarbības un savstarpējas solidaritātes 
principiem un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāuztur mierīgas 
attiecības ar Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm; turklāt atgādina, ka Eiropas 
Savienības prezidentūru nosaka Līgums 
par Eiropas Savienību; tomēr uzskata, ka 
veiksmīga pašreizējo sarunu noslēgšana 
ļautu Turcijai īstenot pilnvērtīgas 
attiecības ar jaunu partnerības valsti, un 
tādēļ mudina visas puses pilnībā atbalstīt 
ANO ģenerālsekretāra centienus panākt, 
lai 2012. gada jūlijā Eiropas Savienības 
prezidentvalsts pienākumus Kipra varētu 
pārņemt kā vienota divu kopienu un divu 
teritoriju federatīva valsts;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzsver, ka ANO vadītā Kipras 
konflikta izšķiršanas procesa veiksmīgs 
noslēgums šajā salā ļautu izveidot jaunu 
partnerības valsti, kas 2012. gada otrajā 
pusē pārņemtu Eiropas Savienības 
prezidentvalsts pienākumus; šajā sakarībā 
atgādina, ka Turcija jau ir paudusi 
gatavību veidot attiecības ar jauno 
partnerības valsti, kas izveidosies pēc 
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visaptveroša risinājuma panākšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES 
(tostarp Kipras) un NATO sadarbībai, un 
aicina Kipras Republiku savukārt atsaukt 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. pauž nožēlu, ka Turcijas iebildumi 
pret Kipras dalību NATO un Kipras
iebildumi pret Turcijas dalību KDAP un 
Eiropas Aizsardzības aģentūrā ir 
bloķējuši „Berlin Plus” nolīguma 
noteikumus par NATO un ES stratēģisko 
sadarbību;aicina Turciju un Kipru 
iesaistīties patiesā politiskā dialogā par 
uzticības veidošanas pasākumiem, kas 
radītu savstarpēju drošību, un noteikt 
Eiropas un Turcijas kopīgos stratēģiskos 
mērķus šajā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 338
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES 
(tostarp Kipras) un NATO sadarbībai, un 
aicina Kipras Republiku savukārt atsaukt 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. pauž nožēlu, ka Turcijas negatīvā 
nostāja ir efektīvi bloķējusi NATO un ES 
stratēģisko sadarbību ārpus „Berlin Plus” 
nolīguma;

Or. en
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Grozījums Nr. 339
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES 
(tostarp Kipras) un NATO sadarbībai, un 
aicina Kipras Republiku savukārt atsaukt 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. aicina Turciju pamest NATO, ņemot 
vērā jaunāko notikumu attīstību 
starptautisko attiecību jomā;

Or. nl

Grozījums Nr. 340
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES 
(tostarp Kipras) un NATO sadarbībai, un
aicina Kipras Republiku savukārt atsaukt 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. prasa īstenot pragmatisku ES un 
NATO sadarbību, neskarot Turcijas un
Kipras domstarpības, un pauž cerību, ka 
ES un NATO attiecības drīzumā 
normalizēsies; aicina Turciju atturēties 
no ES un NATO sadarbības traucēšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 341
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO
politisko dialogu, atsaucot veto ES 
(tostarp Kipras) un NATO sadarbībai, un 
aicina Kipras Republiku savukārt atsaukt 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. atzīst, ka Turcija ir svarīga NATO 
sabiedrotā un ka ir steidzami jāatrisina 
Kipras jautājums, lai likvidētu šķēršļus 
alianses kohēzijai, atjaunināšanai un 
sadarbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai, un aicina 
Kipras Republiku savukārt atsaukt veto 
Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai, un aicina 
Kipras Republiku savukārt atsaukt veto 
Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai;
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Or. nl

Grozījums Nr. 344
Dimitar Stoyanov

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai, un aicina 
Kipras Republiku savukārt atsaukt veto 
Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai;

Or. bg

Grozījums Nr. 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai, un aicina 
Kipras Republiku savukārt atsaukt veto 
Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai, un aicina 
Kipras Republiku savukārt vienlaikus 
atsaukt veto Turcijas dalībai Eiropas 
Aizsardzības aģentūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 346
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai, un aicina 
Kipras Republiku savukārt atsaukt veto 
Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai, un aicina 
Kipras Republiku savukārt atsaukt veto 
Turcijas novērotājas statusam Eiropas 
Aizsardzības aģentūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 347
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai, un aicina 
Kipras Republiku savukārt atsaukt veto 
Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

28. aicina Turciju atļaut ES un NATO 
politisko dialogu, atsaucot veto ES (tostarp 
Kipras) un NATO sadarbībai, un aicina 
Kipras Republiku savukārt atsaukt veto 
Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūras pasākumos;

Or. en

Grozījums Nr. 348
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības, aicina ātri risināt 
vēsturiskās domstarpības par 
teritoriālajām tiesībām uz Egejas jūras 
salām;
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divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu 
atsaukšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 
divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu 
atsaukšanas;

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; un aicina Grieķijas 
un Turcijas parlamentu atsaukt attiecīgi 
1995. gada 1. un 8. jūnijā pieņemtos 
priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 
divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu atsaukšanas;

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; pauž lielas bažas, ka 
vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 
divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu atsaukšanas;
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Or. it

Grozījums Nr. 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 
divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu atsaukšanas;

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju un ka Turcija nav pārtraukusi 
valsts līgumos un konvencijās noteikto 
Grieķijas sauszemes, jūras teritorijas un 
gaisa telpas (un lidojumu informācijas 
rajona) robežu pārkāpšanu, un uzskata, ka 
abu valstu divpusējo attiecību uzlabošanās 
faktam būtu jānoved pie šādu draudu 
atsaukšanas;

Or. el

Grozījums Nr. 352
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 
divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu atsaukšanas;

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 
divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu atsaukšanas;
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stingri aicina Turcijas valdību īstenot 
politiku, kas būtu vērsta uz divējādas 
kultūras saglabāšanos Turcijas salās 
Gekčeadā (Imrozā) un Bozdžaadā 
(Tenedā), un jo īpaši pievērsties 
problēmām, ar kurām grieķu minoritātes 
pārstāvji sastopas attiecībā uz tiesībām uz 
izglītību un tiesībām uz īpašumu;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 
divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu atsaukšanas;

pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 
divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu atsaukšanas;
sagaida, ka Turcija pārtrauks Grieķijas 
gaisa telpas un teritoriālo ūdeņu robežu 
pastāvīgo pārkāpšanu un lidojumus virs 
Grieķijas salām;

Or. el

Grozījums Nr. 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 
divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu atsaukšanas;

29. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas 
aizvien aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības; tomēr pauž nožēlu, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju, un uzskata, ka abu valstu 
divpusējo attiecību uzlabošanās faktam 
būtu jānoved pie šādu draudu atsaukšanas;
mudina Turcijas valdību izbeigt joprojām 
notiekošo Grieķijas gaisa telpas 
pārkāpšanu un militārās aviācijas 
lidojumus virs Grieķijas salām;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a Grieķijas un Turcijas valdībām būtu 
jāuzklausa ilgstošās prasības samazināt 
ieroču iegādi, šos pārmērīgi tērētos 
naudas līdzekļus abās valstīs novirzot 
vairākiem sociālajiem mērķiem, jo īpaši 
starptautiskās ekonomiskās krīzes 
smagākajā periodā;

Or. el

Grozījums Nr. 356
Maria Eleni Koppa

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

29.a uzsver, ka šāda veida draudi un 
atkārtota kaimiņvalstu teritoriālo ūdeņu 
un gaisa telpas pārkāpšana nav 
savienojama ar labu kaimiņattiecību 
principu; uzsver, ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir viennozīmīgi jāievēro 
labas kaimiņattiecības un princips par 
konfliktu atrisināšanu miermīlīgā ceļā 
atbilstīgi ANO Statūtiem, vajadzības 
gadījumā izmantojot Starptautisko Tiesu;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Dimitar Stoyanov

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.а aicina Turciju ievērot 1925. gada 
18. novembra Ankaras līgumā noteiktās 
saistības un Austrumtrāķijas bulgāru 
bēgļiem un viņu pēcnācējiem izmaksāt 
līgumā paredzētās kompensācijas kopā ar 
procentiem, kas parasti būtu uzkrājušies 
saskaņā ar starptautisko tiesību aktiem, 
par viņu īpašumu konfiskāciju 1913. gada 
Otrā Balkānu kara laikā; uzskata —
starptautisko saistību ievērošana no 

Turcijas puses liecinātu par būtisku 
sasniegumu;

Or. bg

Grozījums Nr. 358
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ 
aicina Turcijas valdību nekavējoties to 
parakstīt un ratificēt; atgādina, ka 
saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju 
Kipras Republikas ekskluzīvā ekonomiskā 
zona ir pilnībā leģitīma;

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; atzīst, ka 
konkrētu teritoriālo domstarpību 
risinājumi var pamatoties uz savstarpējas 
uzticēšanās un uzticības garā noslēgtiem 
brīvprātīgiem ierobežojumiem un 
kompromisiem, un tas ļautu Turcijai 
agrāk pievienoties ANO Jūras tiesību
konvencijai;

Or. en

Grozījums Nr. 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka saskaņā ar ANO 
Jūras tiesību konvenciju Kipras 
Republikas ekskluzīvā ekonomiskā zona ir
pilnībā leģitīma;

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka Kipras Republikai 
ir suverēnas tiesības izpētīt un izmantot 
savus dabas resursus ekskluzīvajā 
ekonomiskajā zonā saskaņā ar ES acquis 
un starptautiskajām tiesībām, tostarp 
saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju;
pauž nopietnas bažas par Turcijas 
publiski izteiktajiem draudiem Kipras 
Republikai un mudina Turciju atturēties 
no draudēšanas un Kipras Republikas 
suverēno tiesību pārkāpšanas tās 
teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā un gaisa telpā;

Or. en
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Grozījums Nr. 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka saskaņā ar ANO 
Jūras tiesību konvenciju Kipras 
Republikas ekskluzīvā ekonomiskā zona ir 
pilnībā leģitīma;

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka Kipras Republikai 
ir suverēnas tiesības izpētīt un izmantot 
savus dabas resursus ekskluzīvajā 
ekonomiskajā zonā saskaņā ar ES acquis 
un starptautiskajām tiesībām, tostarp 
saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju;
pauž nopietnas bažas par Turcijas nesen 
publiski izteiktajiem draudiem Kipras 
Republikai un mudina Turciju atturēties 
no draudēšanas, saspīlējumu radīšanas 
un Kipras Republikas suverēno tiesību 
pārkāpšanas tās teritoriālajos ūdeņos, 
ekskluzīvajā ekonomikas zonā un gaisa 
telpā;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka saskaņā ar ANO 

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka Kipras Republikai 
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Jūras tiesību konvenciju Kipras 
Republikas ekskluzīvā ekonomiskā zona ir 
pilnībā leģitīma;

ir suverēnas tiesības izpētīt un izmantot 
savus dabas resursus ekskluzīvajā 
ekonomiskajā zonā saskaņā ar ES acquis 
un starptautiskajām tiesībām, tostarp 
saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju;
pauž nopietnas bažas par Turcijas nesen 
publiski izteiktajiem draudiem Kipras 
Republikai un mudina Turciju atturēties 
no draudēšanas, saspīlējumu radīšanas 
un Kipras Republikas suverēno tiesību 
pārkāpšanas tās teritoriālajos ūdeņos, 
ekskluzīvajā ekonomikas zonā un gaisa 
telpā;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka saskaņā ar ANO 
Jūras tiesību konvenciju Kipras Republikas 
ekskluzīvā ekonomiskā zona ir pilnībā 
leģitīma;

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; uzsver, ka saskaņā ar ANO 
Jūras tiesību konvenciju Kipras Republikas 
ekskluzīvā ekonomiskā zona ir pilnībā 
leģitīma;

Or. en

Grozījums Nr. 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka saskaņā ar ANO 
Jūras tiesību konvenciju Kipras Republikas 
ekskluzīvā ekonomiskā zona ir pilnībā 
leģitīma;

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka saskaņā ar ANO 
Jūras tiesību konvenciju Kipras Republikas 
ekskluzīvā ekonomiskā zona ir pilnībā 
leģitīma un uzsver visu ES dalībvalstu 
suverēnās tiesības saskaņā ar 
starptautisko tiesību aktiem; pauž 
nopietnas bažas par Turcijas nesen 
publiski izteiktajiem draudiem Kipras 
Republikai un mudina Turciju atturēties 
no draudēšanas, saspīlējumu radīšanas 
un Kipras Republikas suverēno tiesību 
pārkāpšanas tās teritoriālajos ūdeņos, 
ekskluzīvajā ekonomikas zonā un gaisa 
telpā;

Or. en

Grozījums Nr. 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka saskaņā ar ANO 
Jūras tiesību konvenciju Kipras Republikas 
ekskluzīvā ekonomiskā zona ir pilnībā 
leģitīma;

30. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un visas 
pārējās kandidātvalstis ir parakstījušas 
ANO Jūras tiesību konvenciju un ka tā ir 
daļa no acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina, ka saskaņā ar ANO 
Jūras tiesību konvenciju Kipras Republikas 
ekskluzīvā ekonomiskā zona ir pilnībā 
leģitīma un ka atbilstīgi šai konvencijai 
citām šā apgabala valstīm ir tiesības 
izveidot savas EEZ;
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Or. el

Grozījums Nr. 365
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas;

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus,
un mudina Turciju no jauna atvērt
robežas, kas kopš 1993. gada bijušas 
nepamatoti slēgtas;

Or. en

Grozījums Nr. 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a uzsver, ka ir svarīgi uzturēt stabilas 
un atsaucīgas attiecības starp Turciju un
Irāku, un tādēļ mudina Turciju pilnībā 
ievērot Irākas teritoriālo integritāti un 
pārtraukt militārās operācijas Irākas 
teritorijā; atgādina nesenos militāros 
draudus visa reģiona mieram un 
stabilitātei; mudina Turciju pilnībā 
pārskatīt Dienvidaustrumu Anatolijas 
projekta (GAP) ietekmi uz attiecībām ar 
kaimiņvalstīm un attiecīgo provinču 
vienreizējās ainavas un kultūras 
mantojuma saglabāšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 367
László Tőkés

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas;

31. mudina Turciju un Armēniju rīkoties 
un pielikt vairāk pūļu, lai normalizētu 
savas attiecības, bez priekšnosacījumiem 
ratificējot protokolus un atverot kopīgās 
robežas; turklāt atgādina abām valstīm, ka 
labas kaimiņattiecības ir viņu kopīgajās 
interesēs un ka no tām ir atkarīga miera, 
drošības un stabilitātes panākšana visā 
reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas;

31. mudina Turciju uzsākt attiecību 
normalizēšanu ar Armēniju, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas;

Or. el

Grozījums Nr. 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas;

31. mudina Turciju uzsākt attiecību 
normalizēšanu ar Armēniju, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas;

Or. de

Grozījums Nr. 370
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas;

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, ratificējot 
protokolus un atverot robežas;

Or. en

Grozījums Nr. 371
Kristian Vigenin

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas;

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot 2009. gada 
10. oktobrī Šveicē parakstītos protokolus,
un aicina Turciju atvērt robežas;

Or. en
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Grozījums Nr. 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas;

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas; atgādina, ka rezolūcijā 
A2-33/87 Parlaments, kas ir vienīgā 
vispārējās vēlēšanās ievēlētā ES iestāde, 
par priekšnoteikumu Turcijas uzņemšanai 
Eiropas Savienībā izvirzīja armēņu tautas 
genocīda atzīšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas;

31. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežas; mudina tās arī uzsākt 
pētījumu, ko uzticētu veikt atzītiem 
vēsturniekiem, lai panāktu vienotu un 
objektīvu viedokli par armēņu masu 
slepkavībām 1915. gadā, un šajā sakarībā 
norāda, ka attiecību nostabilizēšanos 
nesekmē Francijas pieņemtais likums par 
šo slepkavību kā genocīda noliegšanas 
kriminalizēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a uzskata, ka Turcija ir svarīga ES 
partnere Melnās jūras reģionā, kas ES ir 
stratēģiski nozīmīgs; aicina Turciju 
atbalstīt un aktīvi veicināt ES politikas un 
programmu īstenošanu šajā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a uzskata, ka pastāvīgs Turcijas 
pilsoņu pieplūdums Kipras Republikas 
iestāžu nekontrolētajos teritorijas 
apgabalos nelikumīgi maina salas 
demogrāfisko situāciju, apdraud Turcijas 
kipriešu identitāti, ir ES tiesību aktu 
pārkāpums un ir jāatrisina atbilstīgi 
Ženēvas konvencijai;

Or. en

Grozījums Nr. 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a mudina Turciju un Armēniju 
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ratificēt protokolus, lai atvērtu robežas un 
uzsāktu vēsturisko datu un arhīvu 
objektīvu zinātnisku izvērtēšanu, un 
aicina dalībvalstis atturēties no 
krimināltiesību aktu pieņemšanas par 
pretrunīgiem vēstures notikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 377
Dimitar Stoyanov

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.а aicina Turciju atzīt 1984.–1915. gadā 
notikušo armēņu genocīdu un 1396.–
1913. gada okupācijas periodā notikušo 
bulgāru tautas genocīdu; 

Or. bg

Grozījums Nr. 378
Kristian Vigenin

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a atzinīgi vērtē Turcijas iestāžu 
centienus apkarot nelegālo imigrāciju uz 
ES kaimiņvalstīm un dalībvalstīm; 
vienlaikus pauž bažas par daudzajiem 
nelegālajiem imigrantiem, kas 2011. gadā 
noslīkuši Maricas upē Turcijas pusē uz 
robežas ar Bulgāriju, un prasa veikt 
izmeklēšanu un īstenot preventīvus 
pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 379
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;

32. pauž bažas par situāciju, kas kavē 
Turciju pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka tas turpina būtiski ietekmēt sarunu 
procesu, un mudina Grieķijas, Kipras 
Republikas un Turcijas valdību veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai attiecīgos 
šķēršļus likvidētu; 

Or. en

Grozījums Nr. 380
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pildīt pienākumu pilnībā un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;
aicina ES dalībvalstis ievērot no EK un 
Turcijas Asociācijas nolīguma izrietošās 
saistības, arī piešķirt Turcijas pilsoņiem 
tiesības uz pārvietošanās brīvību, ko 
apstiprinājis arī EST nolēmums Soysal 
lietā;
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Or. en

Grozījums Nr. 381
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;
atgādina, ka pievienošanās procesā ir 
vajadzīga visu ES dalībvalstu piekrišana; 
līdz ar to mudina Turciju nekavējoties 
normalizēt attiecības ar visām ES 
dalībvalstīm, tostarp atcelt veto attiecībā 
uz ES dalībvalstu iestāšanos vairākās 
starptautiskās organizācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;

32. pauž lielu nožēlu par Turcijas 
atteikšanos pildīt pienākumu pilnībā un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās droši vien būtiski ietekmē
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;
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Or. nl

Grozījums Nr. 383
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpinās bloķēt sarunu 
procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;

Or. de

Grozījums Nr. 384
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;
atgādina, ka pievienošanās procesā ir 
vajadzīga visu ES dalībvalstu piekrišana; 
mudina Turciju nekavējoties normalizēt 
attiecības ar visām ES dalībvalstīm, 
tostarp atcelt veto attiecībā uz ES 
dalībvalstu iestāšanos vairākās 
starptautiskās organizācijās;
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Or. en

Grozījums Nr. 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;

32. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pilnībā ievērot saistības un 
nediskriminējoši īstenot EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās turpina būtiski ietekmēt 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
protokolu nekavējoties īstenot pilnībā;
norāda, ka joprojām nav īstenots ES 
Padomes 2004. gada 26. aprīlī pieņemtais 
secinājums par Kipru; tādēļ aicina ES 
Padomi apstiprināt Komisijas 
priekšlikumu šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a uzsver, ka ES Komisija un Turcija ir 
atšķirīgi interpretējušas EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokola 
īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a atkārtoti aicina Turcijas valdību 
pārtraukt kategoriskos aicinājumus 
Turcijas izcelsmes Eiropas Savienības 
pilsoņiem, jo šie paziņojumi nelabvēlīgi
ietekmē viņu integrācijas procesu citā 
dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas 
teritorijā, un pauž pilnīgu solidaritāti 
Turcijai; aicina ES dalībvalstis 
pastiprināt sadarbību ar Turciju 
terorisma un organizētās noziedzības kā 
terorisma finansētājas apkarošanā, cieši 
sadarbojoties ar ES terorisma 
apkarošanas koordinatoru un Eiropolu 
un pienācīgi ievērojot cilvēktiesības, 
pamatbrīvības un starptautiskās tiesības; 
aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
pienācīgu informatīvu dialogu un 
informācijas apmaiņu ar Turciju attiecībā 
uz Turcijas iesniegtajiem izdošanas 
pieprasījumiem, kurus nevar apmierināt 
tiesisku vai procesuālu iemeslu dēļ;

33. uzskata, ka kurdu jautājumu var 
risināt vienīgi politiskā līmenī, īstenojot 
ievērojamus samierināšanas pasākumus 
un paužot gribu uzsākt sarežģīto sarunu 
procesu; prasa dalībvalstīm un Padomei 
konstruktīvi iesaistīties kurdu jautājumu 
risināšanā un mudināt Turcijas valdību 
pilnībā veikt nepieciešamās sarunas, kā 
arī tām prasa nodrošināt starpniecību, ja 
tāda tiek lūgta;
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Or. en

Grozījums Nr. 389
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā, 
un pauž pilnīgu solidaritāti Turcijai; aicina 
ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību ar 
Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansētājas 
apkarošanā, cieši sadarbojoties ar ES 
terorisma apkarošanas koordinatoru un 
Eiropolu un pienācīgi ievērojot 
cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
starptautiskās tiesības; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt pienācīgu informatīvu 
dialogu un informācijas apmaiņu ar Turciju 
attiecībā uz Turcijas iesniegtajiem 
izdošanas pieprasījumiem, kurus nevar 
apmierināt tiesisku vai procesuālu iemeslu 
dēļ;

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā, 
un pauž pilnīgu solidaritāti Turcijai; 
uzsver, ka Kurdistānas Strādnieku 
partijas īstenotais terorisms un vardarbība 
ir lielākais šķērslis labvēlīgas politiskās 
vides izveidei, lai varētu atrisināt kurdu 
problēmu mierīgā ceļā; aicina Turcijas 
valdību nodrošināt reģiona aizsardzību 
pret nelikumīgām bruņotām 
organizācijām un radīt miermīlīgu vidi, 
lai kurdu izcelsmes politiķi varētu 
iesaistīties brīvās un plurālās debatēs; 
aicina ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību 
ar Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansētājas 
apkarošanā, cieši sadarbojoties ar ES 
terorisma apkarošanas koordinatoru un 
Eiropolu un pienācīgi ievērojot 
cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
starptautiskās tiesības; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt pienācīgu informatīvu 
dialogu un informācijas apmaiņu ar Turciju 
attiecībā uz Turcijas iesniegtajiem 
izdošanas pieprasījumiem, kurus nevar 
apmierināt tiesisku vai procesuālu iemeslu 
dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Norica Nicolai
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Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā, 
un pauž pilnīgu solidaritāti Turcijai; aicina 
ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību ar 
Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansētājas 
apkarošanā, cieši sadarbojoties ar ES 
terorisma apkarošanas koordinatoru un 
Eiropolu un pienācīgi ievērojot 
cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
starptautiskās tiesības; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt pienācīgu informatīvu 
dialogu un informācijas apmaiņu ar Turciju 
attiecībā uz Turcijas iesniegtajiem 
izdošanas pieprasījumiem, kurus nevar 
apmierināt tiesisku vai procesuālu iemeslu 
dēļ;

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā, 
un pauž pilnīgu solidaritāti Turcijai; aicina 
ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību ar 
Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības un tās veiktās narkotiku 
tirdzniecības kā terorisma finansētājas 
apkarošanā, cieši sadarbojoties ar ES 
terorisma apkarošanas koordinatoru un 
Eiropolu un pienācīgi ievērojot 
cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
starptautiskās tiesības; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt pienācīgu informatīvu 
dialogu un informācijas apmaiņu ar Turciju 
attiecībā uz Turcijas iesniegtajiem 
izdošanas pieprasījumiem, kurus nevar 
apmierināt tiesisku vai procesuālu iemeslu 
dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā, 
un pauž pilnīgu solidaritāti Turcijai; 
aicina ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību 
ar Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansētājas 
apkarošanā, cieši sadarbojoties ar ES 

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā; 
aicina ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību 
ar Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansētājas 
apkarošanā, cieši sadarbojoties ar ES 
terorisma apkarošanas koordinatoru un 
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terorisma apkarošanas koordinatoru un 
Eiropolu un pienācīgi ievērojot 
cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
starptautiskās tiesības; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt pienācīgu informatīvu 
dialogu un informācijas apmaiņu ar Turciju 
attiecībā uz Turcijas iesniegtajiem 
izdošanas pieprasījumiem, kurus nevar 
apmierināt tiesisku vai procesuālu iemeslu 
dēļ;

Eiropolu un pienācīgi ievērojot 
cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
starptautiskās tiesības; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt pienācīgu informatīvu 
dialogu un informācijas apmaiņu ar Turciju 
attiecībā uz Turcijas iesniegtajiem 
izdošanas pieprasījumiem, kurus nevar 
apmierināt tiesisku vai procesuālu iemeslu 
dēļ; aicina Turciju izvairīties no jebkāda 
tieša vai netieša kontakta ar Fethullah 
Gülen kustību;

Or. nl

Grozījums Nr. 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā, 
un pauž pilnīgu solidaritāti Turcijai; aicina 
ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību ar 
Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansētājas 
apkarošanā, cieši sadarbojoties ar ES 
terorisma apkarošanas koordinatoru un 
Eiropolu un pienācīgi ievērojot 
cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
starptautiskās tiesības; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt pienācīgu informatīvu 
dialogu un informācijas apmaiņu ar Turciju 
attiecībā uz Turcijas iesniegtajiem 
izdošanas pieprasījumiem, kurus nevar 
apmierināt tiesisku vai procesuālu 
iemeslu dēļ;

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā, 
un pauž pilnīgu solidaritāti Turcijai; aicina 
ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību ar 
Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansētājas 
apkarošanā, cieši sadarbojoties ar ES 
terorisma apkarošanas koordinatoru un 
Eiropolu un pienācīgi ievērojot 
cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
starptautiskās tiesības; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt pienācīgu informatīvu 
dialogu un informācijas apmaiņu ar Turciju 
attiecībā uz Turcijas iesniegtajiem 
izdošanas pieprasījumiem, ja tie attiecas uz 
patiesām un ticamām apsūdzībām 
terorisma noziegumos, nevis centieniem 
ierobežot un apklusināt likumīgu politisku 
darbību, pārstāvību un opozīciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 393
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā, 
un pauž pilnīgu solidaritāti Turcijai; aicina 
ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību ar 
Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansētājas 
apkarošanā, cieši sadarbojoties ar ES 
terorisma apkarošanas koordinatoru un 
Eiropolu un pienācīgi ievērojot 
cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
starptautiskās tiesības; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt pienācīgu informatīvu 
dialogu un informācijas apmaiņu ar Turciju 
attiecībā uz Turcijas iesniegtajiem 
izdošanas pieprasījumiem, kurus nevar 
apmierināt tiesisku vai procesuālu iemeslu 
dēļ;

33. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par 
PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, 
vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā, 
un pauž pilnīgu solidaritāti Turcijai; aicina 
ES dalībvalstis pastiprināt sadarbību ar 
Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansētājas 
apkarošanā, cieši sadarbojoties ar ES 
terorisma apkarošanas koordinatoru un 
Eiropolu un pienācīgi ievērojot 
cilvēktiesības, pamatbrīvības un 
starptautiskās tiesības; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt pienācīgu informatīvu 
dialogu un informācijas apmaiņu ar Turciju 
attiecībā uz Turcijas iesniegtajiem 
izdošanas pieprasījumiem, kurus nevar 
apmierināt tiesisku vai procesuālu iemeslu 
dēļ, un aicina Turciju iesniegt pamatotas 
lietas;

Or. en

Grozījums Nr. 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a pauž nožēlu par kriminālkodeksa 
ļaunprātīgu izmantošanu un 
pretterorisma likumu nepareizu 
interpretāciju, lai aizskartu, arestētu un 
krimināli sodītu miermīlīgus kurdu 
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komentētājus, politiķus, aktīvistus un 
demonstrantus, tostarp bērnus; aicina 
Turcijas valdību ievērot iedzīvotāju 
tiesības paust likumīgus uzskatus, 
darboties politikā un piedalīties 
miermīlīgās protesta akcijās un tādējādi 
atcelt tādus normatīvos noteikumus kā 
Turcijas kriminālkodeksa 220. panta 
6. punkts un 220. panta 7. punkts un 
Pretterorisma likuma 2. panta 2. punkts;

Or. en

Grozījums Nr. 395
Birgit Schnieber-Jastram

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a pauž bažas, ka vārda brīvības 
izmantošanu apgrūtina pretterorisma 
likuma vienveidīgā interpretācija, jo īpaši 
izmantojot pretterorisma likumā sniegto 
plašo terorisma definīciju, un aicina 
Turciju šo likumu pārskatīt;

Or. en

Grozījums Nr. 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33a. atkārtoti pauž stingru nosodījumu 
par pastāvīgo vardarbību saistībā ar 
kurdu jautājumu; aicina Komisiju un 
dalībvalstis saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem, Kopenhāgenas kritērijiem un jo 
īpaši pamattiesībām un pamatbrīvībām un 
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starptautisko tiesību aktiem mudināt 
Turcijas valdību pārskatīt savu 
pretterorisma likumu un krimināllikumu; 
aicina dalībvalstis svītrot Kurdistānas 
Strādnieku partiju no Eiropas terorisma 
organizāciju saraksta1, jo tās atrašanās 
šajā sarakstā pārāk bieži rada situāciju, 
kad kurdu kopienas pārstāvjus dažās 
dalībvalstīs uztver kā teroristus;

Or. fr

Grozījums Nr. 397
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a ar dziļām bažām norāda, ka joprojām 
pārāk plaši tiek izmantoti pretterorisma 
tiesību akti un spriedumi bieži vien balstās 
uz slepena liecinieka ziņojumu, ko nedara 
pieejamu aizstāvības advokātiem, jo īpaši 
attiecībā uz personu saukšanu pie 
atbildības par iespējamu piederību 
Kurdistānas Kopienu savienībai (KCK); 
aicina Turcijas valdību pielāgot terorisma 
definīciju starptautiskajiem standartiem 
un normām, jo īpaši likumības un 
juridiskās noteiktības principiem, un 
steidzami pārskatīt saistībā ar šiem tiesību 
aktiem ierosinātās krimināllietas, 
nodrošinot, ka kriminālatbildību 
nepiemēro par brīvu likumīgu uzskatu 
paušanu;

Or. en

                                               
1 Padomes Lēmums 2002/460/EK un 2002/334/EK; Pirmās instances tiesas (Septītās palātas) 2008. gada 
3. aprīļa spriedums lietā PKK pret Padomi (Lieta T-229/02). 
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Grozījums Nr. 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a šajā sakarībā uzskata, ka Uluderes 
traģēdija, kurā dzīvību zaudēja 
35 nevainīgi cilvēki, ir viens no šādiem 
“negadījumiem” un sekas terorisma 
apkarošanai vienīgi ar bruņotajiem 
spēkiem; prasa Turcijas valdībai 
atvainoties un piešķirt kompensācijas 
Uluderē bojāgājušo ģimenēm un informēt 
sabiedrību par izmeklēšanas gaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, 
studentu un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvju iekļuvi Eiropas Savienībā; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu 
centienus vīzu kodeksu īstenošanā, 
saskaņojot un vienkāršojot vīzas prasības 
un Turcijā atverot jaunus vīzu 
izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 

svītrots
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Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

Or. en

Grozījums Nr. 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, 
studentu un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvju iekļuvi Eiropas Savienībā; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu 
centienus vīzu kodeksu īstenošanā, 
saskaņojot un vienkāršojot vīzas prasības 
un Turcijā atverot jaunus vīzu 
izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

34. mudina Turciju nekavējoties parakstīt 
un īstenot ES un Turcijas nolīgumu par 
atpakaļuzņemšanu un nodrošināt, ka līdz 
brīdim, kad pilnībā stājas spēkā šis 
nolīgums, tiek pilnībā īstenoti pašreizējie 
divpusējie nolīgumi; uzsver, ka ir svarīgi 
pastiprināt ES un Turcijas sadarbību 
attiecībā uz migrācijas pārvaldību un 
robežkontroli, cita starpā ņemot vērā arī to, 
ka liela daļa nelegālo imigrantu ierodas ES 
teritorijā caur Turciju;

Or. nl
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Grozījums Nr. 401
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, 
studentu un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvju iekļuvi Eiropas Savienībā; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu 
centienus vīzu kodeksu īstenošanā, 
saskaņojot un vienkāršojot vīzas prasības 
un Turcijā atverot jaunus vīzu 
izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

34. mudina Turciju nekavējoties parakstīt 
un īstenot ES un Turcijas nolīgumu par 
atpakaļuzņemšanu un nodrošināt, ka līdz 
brīdim, kad pilnībā stājas spēkā šis 
nolīgums, tiek pilnībā īstenoti pašreizējie 
divpusējie nolīgumi; uzsver, ka ir svarīgi 
pastiprināt ES un Turcijas sadarbību 
attiecībā uz migrācijas pārvaldību un 
robežkontroli, cita starpā ņemot vērā arī to, 
ka liela daļa nelegālo imigrantu ierodas ES 
teritorijā caur Turciju;

Or. nl

Grozījums Nr. 402
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju
iekļuvi Eiropas Savienībā; atbalsta 
Komisijas un dalībvalstu centienus vīzu 
kodeksu īstenošanā, saskaņojot un 
vienkāršojot vīzas prasības un Turcijā 
atverot jaunus vīzu izsniegšanas centrus; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot ES un Turcijas nolīgumu par 
atpakaļuzņemšanu un nodrošināt, ka līdz 
brīdim, kad pilnībā stājas spēkā šis 
nolīgums, tiek pilnībā īstenoti pašreizējie 
divpusējie nolīgumi; uzsver, ka ir svarīgi 
pastiprināt ES un Turcijas sadarbību 
attiecībā uz migrācijas pārvaldību un 
robežkontroli, cita starpā ņemot vērā arī to, 
ka liela daļa nelegālo imigrantu ierodas ES 
teritorijā caur Turciju; uzskata, ka tiklīdz 
spēkā stājas atpakaļuzņemšanas nolīgums, 
Padomei būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt 
dialogu par vīzu jautājumiem un izstrādāt 
ceļvedi;

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
Turcijas uzņēmēju un akadēmisko aprindu 
iekļuvi Eiropas Savienībā; atbalsta 
Komisijas un dalībvalstu centienus vīzu 
kodeksu īstenošanā, saskaņojot un 
vienkāršojot vīzas prasības un Turcijā 
atverot jaunus vīzu izsniegšanas centrus; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot ES un Turcijas nolīgumu par 
atpakaļuzņemšanu un nodrošināt, ka līdz 
brīdim, kad pilnībā stājas spēkā šis 
nolīgums, tiek pilnībā īstenoti pašreizējie 
divpusējie nolīgumi; uzsver, ka ir svarīgi 
pastiprināt ES un Turcijas sadarbību 
attiecībā uz migrācijas pārvaldību un 
robežkontroli, cita starpā ņemot vērā arī to, 
ka liela daļa nelegālo imigrantu ierodas ES 
teritorijā caur Turciju; uzskata, ka tiklīdz 
spēkā stājas atpakaļuzņemšanas nolīgums, 
Padomei būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt 
dialogu par vīzu jautājumiem un izstrādāt 
ceļvedi;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Boris Zala

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 

34. pauž bažas, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
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īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

Or. en

Grozījums Nr. 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; prasa Padomei 
piešķirt Komisijai pilnvaras uzsākt 
dialogu vīzu jautājumā un izstrādāt 
ceļvedi vīzu režīma atvieglošanā; konstatē, 
ka ir pabeigtas ES un Turcijas sarunas 
par atpakaļuzņemšanas nolīgumu, un 
norāda uz TI padomes 2011. gada 
25. februāra secinājumiem; aicina gan 
Turciju, gan ES šajā jautājumā pilnībā 
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ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

ievērot savas saistības starptautisko 
cilvēktiesību jomā, jo īpaši neizraidīšanas 
principu;

Or. en

Grozījums Nr. 405
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; tomēr uzsver, ka 
svarīgs priekšnosacījums vīzu režīma 
atvieglošanai ir tas, ka Turcijai ir 
nekavējoties jāparaksta un jāīsteno ES un 
Turcijas nolīgums par atpakaļuzņemšanu  
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju;

Or. de
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Grozījums Nr. 406
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzskata, ka ES un Turcijas 
atpakaļuzņemšanas nolīguma noteikumi 
nedrīkst pazemināt ar spēkā esošajiem 
divpusējiem nolīgumiem pieņemtos 
standartus; uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt 
ES un Turcijas sadarbību attiecībā uz 
migrācijas pārvaldību un robežkontroli, 
cita starpā ņemot vērā arī to, ka liela daļa 
nelegālo imigrantu ierodas ES teritorijā 
caur Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā 
stājas atpakaļuzņemšanas nolīgums, 
Padomei būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt 
dialogu par vīzu jautājumiem un izstrādāt 
ceļvedi vīzu režīma atvieglošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 407
Dimitar Stoyanov

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver — ir svarīgi, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

Or. bg

Grozījums Nr. 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
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vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; atgādina, ka 2011.–2013. gadā ar 
Pirmpievienošanās palīdzības 
instrumentu Turcijas pārrobežu 
sadarbības programmām tiks piešķirti 
EUR 539 miljoni;uzskata, ka tiklīdz spēkā 
stājas atpakaļuzņemšanas nolīgums, 
Padomei būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt 
dialogu par vīzu jautājumiem un izstrādāt 
ceļvedi;

Or. en

Grozījums Nr. 409
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
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īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka Turcijas valdības 
īstenotā vīzu politika attiecībā uz trešo 
valstu pilsoņiem ir pakāpeniski 
jāpieskaņo ES īstenotajai politikai šajā 
jomā; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

Or. es

Grozījums Nr. 410
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību, cilvēktirdzniecības apkarošnu
un robežkontroli, cita starpā ņemot vērā arī 
to, ka liela daļa nelegālo imigrantu ierodas 
ES teritorijā caur Turciju; uzskata, ka 
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atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

tiklīdz spēkā stājas atpakaļuzņemšanas 
nolīgums, Padomei būtu jāpilnvaro 
Komisija uzsākt dialogu par vīzu 
jautājumiem un izstrādāt ceļvedi vīzu 
režīma atvieglošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur Turciju 
un okupēto Kipras teritoriju; uzskata, ka 
tiklīdz spēkā stājas atpakaļuzņemšanas 
nolīgums, Padomei būtu jāpilnvaro 
Komisija uzsākt dialogu par vīzu 
jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

Or. en
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Grozījums Nr. 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka atpakaļuzņemšanas
nolīgumam būtu jāstājas spēkā vienlaicīgi 
ar Padomes pilnvarojumu Komisijai
uzsākt dialogu par vīzu jautājumiem un 
izstrādāt ceļvedi vīzu režīma atvieglošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
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kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi 
vīzu režīma atvieglošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
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Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi 
vīzu režīma atvieglošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
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atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi 
vīzu režīma atvieglošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 416
Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi 
vīzu režīma atvieglošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu 
par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi;

34. pauž nožēlu, ka Turcija ir vienīgā 
kandidātvalsts, kurai nav vīzu režīma 
atvieglojumi; uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmēju, akadēmiskās aprindas, studentu 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļuvi 
Eiropas Savienībā; atbalsta Komisijas un 
dalībvalstu centienus vīzu kodeksu 
īstenošanā, saskaņojot un vienkāršojot 
vīzas prasības un Turcijā atverot jaunus 
vīzu izsniegšanas centrus; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, ka līdz brīdim, kad pilnībā 
stājas spēkā šis nolīgums, tiek pilnībā 
īstenoti pašreizējie divpusējie nolīgumi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt ES un 
Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas 
pārvaldību un robežkontroli, cita starpā 
ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo 
imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka tiklīdz spēkā stājas 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, Padomei 
būtu jāpilnvaro Komisija nekavējoties
uzsākt dialogu par vīzu jautājumiem un 
izstrādāt ceļvedi;

Or. en

Grozījums Nr. 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a norāda, ka Pirmspievienošanās 
atbalsta instrumenta līdzekļu piešķiršana 
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Turcijai būtu jāpiesaista tam, ar cik 
konkrētiem sasniegumiem Turcija apkaro 
nelegālo emigrāciju uz ES un nodrošina 
robežas ar Grieķiju un Bulgāriju;

Or. de

Grozījums Nr. 419
Birgit Schnieber-Jastram

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a atzinīgi vērtē Turcijas panākto 
progresu atjaunojamās enerģijas jomā un 
atbalsta turpmākus centienus visās 
nozarēs palielināt atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a pauž bažas par Turcijas divpusējiem 
nolīgumiem par tūristu vīzu prasības 
atcelšanu ar tās kaimiņvalstīm, tostarp 
Pakistānu, Sudānu, Irānu, Sīriju, Lībiju 
un bijušajām Padomju Savienības 
republikām Centrālāzijas reģionā, ņemot 
vērā, ka Turcijā likumīgi ieceļojošie šo 
valstu pilsoņi var kļūt par potenciālajiem 
nelegālajiem imigrantiem Eiropas 
Savienības teritorijā;

Or. en
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Grozījums Nr. 421
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a pauž nožēlu par kavēšanos Turcijas 
Lielajā Nacionālajā Asamblejā ierosināt 
tiesību aktus par bēgļu un patvēruma 
meklētāju tiesību aizsardzību, pauž bažas 
par pastāvīgi ziņotajiem gadījumiem, kad 
cilvēkiem tiek patvaļīgi liegta piekļuve 
patvēruma piešķiršanas procedūrai un 
viņi tiek aizsūtīti atpakaļ uz valsti, kurā tie 
var būt pakļauti spīdzināšanai vai citiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a pauž bažas par to, ka joprojām tiek 
patvaļīgi liegta piekļuve patvēruma 
piešķiršanas procedūrai, un par bēgļu, 
patvēruma meklētāju un citu personu, 
kam var būt vajadzīga aizsardzība, 
izraidīšanas praksi; mudina valdību 
nodrošināt, lai aizturēšanas noteikumi, ko 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina par 
nelikumīgiem lietā Abdolkhani un 
Karimnia (Mohsen Abdolkhani un Hamid 
Karimnia) pret Turciju, atbilstu 
starptautiskajiem standartiem; aicina 
Turcijas Lielo Nacionālo Asambleju 
pieņemt visaptverošu likumu, kas atbilstu 
starptautiskajiem standartiem attiecībā uz 
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aizsardzību un uzņemšanu, lai Turcijas 
jurisdikcijā aizsargātu visu bēgļu, 
patvēruma meklētāju un citu personu, 
kam var būt vajadzīga aizsardzība, 
tiesības, nepieļaujot diskrimināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
34.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.b pauž dziļas bažas par pastāvīgajiem 
bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu 
cilvēktiesību pārkāpumiem abās Grieķijas 
un Turcijas sauszemes un jūras robežas 
pusēs, kur darbojas arī FRONTEX spēki; 
uzskata, ka Grieķijas iestāžu projekts 
būvēt 12,5 km garu mūri uz robežas ar 
Turciju ir neatbilstīgs pasākums 
migrācijas plūsmu jautājuma risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras 
naftas un gāzes resursi, un tās stratēģisko 
tuvumu Irākai un tās augošajam jēlnaftas 
tirgum; uzsver „Nabucco” cauruļvada un 
citu gāzes cauruļvadu, piemēram, jaunā 
ITGI (Turcijas, Grieķijas un Itālijas 

svītrots
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starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, 
lai sekmētu ES un Turcijas stratēģisko 
dialogu enerģētikas jomā;

Or. nl

Grozījums Nr. 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, lai 
sekmētu ES un Turcijas stratēģisko dialogu 
enerģētikas jomā;

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās ģeogrāfisko
tuvumu ar naftu bagātajām Tuvo 
Austrumu valstīm; uzsver „Nabucco” 
cauruļvada un citu gāzes cauruļvadu, 
piemēram, jaunā ITGI (Turcijas, Grieķijas 
un Itālijas starpsavienojums) gāzes tranzīta 
koridora īstenošanas stratēģisko nozīmi 
Eiropas Savienības energoapgādes drošībā; 
uzskata — ņemot vērā Turcijas stratēģisko 
nozīmi un potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES un pienācīgi ievērojot šā ziņojuma 
30. punktu, būtu jāuzsāk apspriedes par 
iespēju atvērt 15. sarunu sadaļu par 
enerģētiku, lai sekmētu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu enerģētikas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 426
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, lai 
sekmētu ES un Turcijas stratēģisko dialogu 
enerģētikas jomā;

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver plānotā „Nabucco” cauruļvada un 
citu gāzes cauruļvadu, piemēram, jaunā 
ITGI (Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; mudina Turciju 
un Azerbaidžānu pārtraukt Armēnijas 
izolācijas politiku, to sistemātiski izslēdzot 
no projektiem, kas paredzēti ES 
energoapgādes drošības garantēšanai;
uzskata — ņemot vērā Turcijas stratēģisko 
nozīmi un potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, lai 
sekmētu ES un Turcijas stratēģisko dialogu 
enerģētikas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 



AM\888692LV.doc 247/267 PE478.719v01-00

LV

Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, lai 
sekmētu ES un Turcijas stratēģisko dialogu 
enerģētikas jomā;

Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzsver Turcijas 
potenciālu atjaunojamās enerģijas jomā, 
ievērojamos saules, vēja un ģeotermālos 
resursus un iespēju Eiropas Savienībai 
importēt atjaunojamo elektroenerģiju, 
izmantojot tālsatiksmes augstsprieguma 
līdzstrāvas pārvades līnijas, tādējādi 
veicinot ne tikai ES energoapgādes 
drošību, bet arī atjaunojamās enerģijas 
mērķu sasniegšanu; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, lai 
sekmētu ES un Turcijas stratēģisko dialogu 
enerģētikas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 428
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā;
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potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, 
lai sekmētu ES un Turcijas stratēģisko 
dialogu enerģētikas jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 429
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, 
lai sekmētu ES un Turcijas stratēģisko 
dialogu enerģētikas jomā;

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
galvenajai tranzītvalstij, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās tuvumu Irākai un 
tās augošajam jēlnaftas tirgum; uzsver 
„Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas energoapgādes 
drošībā; uzskata — ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko nozīmi un potenciālu arī 
attiecībā uz Eiropas ieguldījumiem un 
sadarbību, pēc iespējas ātrāk būtu jāatver 
15. sarunu sadaļa (enerģētika);

Or. en

Grozījums Nr. 430
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, lai 
sekmētu ES un Turcijas stratēģisko 
dialogu enerģētikas jomā;

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, ja 
Turcija apņemsies pilnībā ievērot Kipras 
Republikas suverēnās tiesības un 
nekavējoties pārtrauks draudu izteikšanu 
šai valstij, kā arī ievēros saistības, kas 
noteiktas sarunu programmā labu 
kaimiņattiecību ievērošanai un konfliktu 
atrisināšanai miermīlīgā ceļā;

Or. en

Grozījums Nr. 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
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stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, lai 
sekmētu ES un Turcijas stratēģisko 
dialogu enerģētikas jomā;

stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, ja 
Turcija apņemsies pilnībā ievērot visu 
dalībvalstu suverēnās tiesības, tostarp 
Kipras Republikas tiesības uz ekskluzīvo 
ekonomisko zonu, kā arī ievēros saistības, 
kas noteiktas sarunu programmā labu 
kaimiņattiecību ievērošanai un konfliktu 
atrisināšanai miermīlīgā ceļā;

Or. en

Grozījums Nr. 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par iespēju 
atvērt 15. sarunu sadaļu par enerģētiku, 
lai sekmētu ES un Turcijas stratēģisko 
dialogu enerģētikas jomā;

35. atgādina par Turcijas svarīgo lomu kā 
ES enerģētikas koridoram, pa kuru tiek 
piegādāta Kaukāza un Kaspijas jūras naftas 
un gāzes resursi, un tās stratēģisko tuvumu 
Irākai un tās augošajam jēlnaftas tirgum; 
uzsver „Nabucco” cauruļvada un citu gāzes 
cauruļvadu, piemēram, jaunā ITGI 
(Turcijas, Grieķijas un Itālijas 
starpsavienojums) gāzes tranzīta koridora 
stratēģisko nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes drošībā; uzskata — ņemot 
vērā Turcijas stratēģisko nozīmi un 
potenciālu arī attiecībā uz ES 
ieguldījumiem un turpmāku sadarbību ar 
ES, būtu jāuzsāk apspriedes par 15. sarunu 
sadaļas (enerģētika) atvēršanu, lai 
sekmētu ES un Turcijas stratēģisko dialogu 
enerģētikas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 433
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija kā sekulāra un 
demokrātiska valsts ar iedzīvotāju sastāvu, 
ko raksturo musulmaņu vairākums, ir 
nozīmīgs reģionālais dalībnieks Tuvajos 
Austrumos, Rietumbalkānos, 
Afganistānā/Pakistānā, Dienvidkaukāzā un 
Āfrikas ragā un Turcija rāda piemēru uz 
demokratizācijas ceļa esošajām arābu 
valstīm; atbalsta Turcijas stingro nostāju un 
apņemšanos attiecībā uz Sīrijas 
demokrātiskajiem spēkiem un atgādina tās 
svarīgo lomu Sīrijas bēgļu aizsardzībā; 
aicina ES un Turciju pastiprināt pašreizējo 
politisko dialogu par ārpolitikas izvēli un 
kopīgas intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. lt

Grozījums Nr. 434
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
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ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā;
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs 
reģionālais dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

ārpolitikā un kaimiņattiecību 
politikā;uzsver, ka Turcija ir nozīmīgs 
reģionālais dalībnieks, jo īpaši drošības un 
aizsardzības politikā, Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos,
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un 
Turcija rāda piemēru uz demokratizācijas 
ceļa esošajām arābu valstīm; atbalsta 
Turcijas stingro nostāju un apņemšanos 
attiecībā uz Sīrijas demokrātiskajiem 
spēkiem un atgādina tās svarīgo lomu 
Sīrijas bēgļu aizsardzībā; aicina ES un 
Turciju pastiprināt pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un kopīgas 

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā;
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intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, 
un pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku 
ES ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju 
un pastiprinātu iespējamo labvēlīgo 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā, Centrālāzijā un Āfrikas 
ragā un Turcija būtiskās politikas jomās, 
tostarp attiecībā uz politikas reformu, 
ekonomikas reformu un iestāžu 
veidošanu, ietekmē arābu valstu
demokrātiskās pārejas procesu; atbalsta 
Turcijas stingro nostāju un apņemšanos 
attiecībā uz Sīrijas demokrātiskajiem 
spēkiem un atgādina tās svarīgo lomu 
Sīrijas bēgļu aizsardzībā; aicina ES un 
Turciju pastiprināt pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un kopīgas 
intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. en
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Grozījums Nr. 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
šajā reģionā ir vadošā valsts ar efektīvu 
ekonomiku un attīstītām demokrātiskām 
iestādēm; atbalsta Turcijas stingro nostāju 
un apņemšanos attiecībā uz Sīrijas 
demokrātiskajiem spēkiem un atgādina tās 
svarīgo lomu Sīrijas bēgļu aizsardzībā; 
aicina ES un Turciju pastiprināt pašreizējo 
politisko dialogu par ārpolitikas izvēli un 
kopīgas intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
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Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā 
uz Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; aicina ES un 
Turciju pastiprināt pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un kopīgas 
intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. nl

Grozījums Nr. 439
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; pauž atbalstu 
Turcijas centieniem veicināt augsta 
līmeņa dialogu un sadarbību starp 
Afganistānu un Pakistānu un atzinīgi 
vērtē uzsākto Stambulas procesu, lai 
pastiprinātu reģionālo sadarbību starp 
Afganistānu un tās kaimiņvalstīm;
atbalsta Turcijas stingro nostāju un 
apņemšanos attiecībā uz Sīrijas 
demokrātiskajiem spēkiem un atgādina tās 
svarīgo lomu Sīrijas pilsoņu aizsardzībā; 
aicina ES un Turciju pastiprināt pašreizējo 
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pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi; politisko dialogu par ārpolitikas izvēli un 
kopīgas intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā, tomēr norāda, ka Turcijas 
pašreizējā politika attiecībā uz Sīriju 
atšķiras no ES politikas; aicina ES un 
Turciju pastiprināt pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un kopīgas 
intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. it
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Grozījums Nr. 441
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un 
Turcija rāda piemēru uz demokratizācijas 
ceļa esošajām arābu valstīm; atbalsta 
Turcijas stingro nostāju un apņemšanos 
attiecībā uz Sīrijas demokrātiskajiem 
spēkiem un atgādina tās svarīgo lomu 
Sīrijas bēgļu aizsardzībā; aicina ES un 
Turciju pastiprināt pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un kopīgas 
intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā; atbalsta 
Turcijas stingro nostāju un apņemšanos 
attiecībā uz Sīrijas demokrātiskajiem 
spēkiem un atgādina tās svarīgo lomu 
Sīrijas bēgļu aizsardzībā; aicina ES un 
Turciju pastiprināt pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un kopīgas 
intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 442
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos,
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
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Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu ar Eiropas 
Savienību, un veicināt savas ārpolitikas 
koordināciju atbilstīgi ES ārpolitikai, lai 
radītu vērtīgu sinerģiju un pastiprinātu 
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pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi; iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
ir iedvesmas avots uz demokratizācijas 
ceļa esošajām arābu valstīm; atbalsta 
Turcijas stingro nostāju un apņemšanos 
attiecībā uz Sīrijas demokrātiskajiem 
spēkiem un atgādina tās svarīgo lomu 
Sīrijas bēgļu aizsardzībā; aicina ES un 
Turciju pastiprināt pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un kopīgas 
intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, lai 
radītu vērtīgu sinerģiju un pastiprinātu 
iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
kopējā ārpolitikā un drošības politikā un 
tās kaimiņattiecību politikā; atgādina, ka 
Turcija ir nozīmīgs reģionālais dalībnieks 
Tuvajos Austrumos, Rietumbalkānos, 
Afganistānā/Pakistānā, Dienvidkaukāzā un 
Āfrikas ragā un Turcija varētu rādīt
piemēru uz demokratizācijas ceļa esošajām 
arābu valstīm; atbalsta Turcijas stingro 
nostāju un apņemšanos attiecībā uz Sīrijas 
demokrātiskajiem spēkiem un atgādina tās 
svarīgo lomu Sīrijas bēgļu aizsardzībā; 
aicina ES un Turciju pastiprināt pašreizējo 
politisko dialogu par ārpolitikas vērtībām,
izvēli un kopīgas intereses mērķiem; 
mudina Turciju izstrādāt savu ārpolitiku un 
drošības politiku, ņemot vērā šīs valsts un 
Eiropas Savienības savstarpējo atkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un 
Turcija rāda piemēru uz demokratizācijas 
ceļa esošajām arābu valstīm; atbalsta 
Turcijas stingro nostāju un apņemšanos 
attiecībā uz Sīrijas demokrātiskajiem 

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un 
partneris uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
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spēkiem un atgādina tās svarīgo lomu 
Sīrijas bēgļu aizsardzībā; aicina ES un 
Turciju pastiprināt pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un kopīgas 
intereses mērķiem; mudina Turciju 
izstrādāt savu ārpolitiku, īstenojot dialogu 
un koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 447
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;

36. uzsver Turcijas politiski un ģeogrāfiski 
stratēģisko lomu Eiropas Savienības 
ārpolitikā un kaimiņattiecību politikā; 
atgādina, ka Turcija ir nozīmīgs reģionālais 
dalībnieks Tuvajos Austrumos, 
Rietumbalkānos, Afganistānā/Pakistānā, 
Dienvidkaukāzā un Āfrikas ragā un Turcija 
rāda piemēru uz demokratizācijas ceļa 
esošajām arābu valstīm; atbalsta Turcijas 
stingro nostāju un apņemšanos attiecībā uz 
Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem un 
atgādina tās svarīgo lomu Sīrijas bēgļu 
aizsardzībā; aicina ES un Turciju 
pastiprināt pašreizējo politisko dialogu par 
ārpolitikas izvēli un kopīgas intereses 
mērķiem; mudina Turciju izstrādāt savu 
ārpolitiku, īstenojot dialogu un 
koordinējoties ar Eiropas Savienību, un 
pakāpeniski pieskaņot savu ārpolitiku ES 
ārpolitikai, lai radītu vērtīgu sinerģiju un 
pastiprinātu iespējamo labvēlīgo ietekmi;
šajā sakarībā norāda, ka pašlaik Turcija 
joprojām traucē īstenot ES sankcijas pret 
Irānu;
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Or. nl

Grozījums Nr. 448
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.a mudina Turciju, kas ir viena no 
lielākajām Irānas naftas importētājām, 
pievienoties ES pret Irānu noteiktajam 
naftas embargo, kas saistīts ar Irānas 
kodolieroču izstrādes programmu, un 
mudina demokrātiskās valstis un to 
sabiedrotos palīdzēt Turcijai ar 
alternatīviem naftas avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 449
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.a atgādina, ka ir svarīgi īstenot ciešu 
Turcijas un ES koordināciju un 
sadarbību jautājumā par kodolieroču 
izplatīšanu Irānā, un uzskata, ka Turcijai 
varētu būt svarīga un konstruktīva loma, 
atvieglojot un veicinot dialogu ar Irānu 
par steidzama risinājuma panākšanu un 
nodrošinot pilnīgu atbalstu pret Irānu 
vērstajām sankcijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 450
Eduard Kukan

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. atgādina par Turcijas plāniem 
iedvesmot un atbalstīt pāreju uz 
demokrātisku režīmu un 
sociālekonomiskās reformas dienvidu 
kaimiņvalstīs; norāda, ka Turcijas iestāžu 
un nevalstisko organizāciju līdzdalību EKP 
instrumentos radītu vienreizēju sinerģijas 
ietekmi, jo īpaši iestāžu izveides un 
pilsoniskās sabiedrības attīstībās jomās; 
uzskata, ka praktisko sadarbību būtu 
jāpapildina ar ES un Turcijas strukturizētu 
dialogu, lai koordinētu abu pušu 
kaimiņattiecību politiku;

37. atgādina par Turcijas plāniem 
iedvesmot un atbalstīt pāreju uz 
demokrātisku režīmu un 
sociālekonomiskās reformas dienvidu 
kaimiņvalstīs; norāda, ka Turcijas iestāžu 
un nevalstisko organizāciju līdzdalība EKP 
instrumentos radītu vienreizēju sinerģijas 
ietekmi, jo īpaši iestāžu izveides, 
sociālekonomiskajā un pilsoniskās 
sabiedrības attīstībās jomā; uzskata, ka 
praktisko sadarbību būtu jāpapildina ar ES 
un Turcijas strukturizētu dialogu, lai 
koordinētu abu pušu kaimiņattiecību 
politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 451
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a uzsver, ka ir svarīgi izveidot 
personīgus kontaktus, un tādēļ aicina 
Komisiju izstrādāt programmas, kas 
paredzētas Turcijas un ES iedzīvotāju 
saskarsmes veicināšanai dažādās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 452
Barry Madlener
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Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a konstatē, ka kopš 2007. gada Turcija 
no ES jau ir saņēmusi finansiālo atbalstu 
gandrīz EUR 4 miljardu apmērā; norāda, 
ka 2011.–2013. gada laikposmam 
Komisijai ir piešķīrusi Turcijai EUR 2,5 
miljardus; tādēļ ierosina nekavējoties 
pārtraukt attīstības palīdzības 
finansējuma piešķiršanu Turcijai;

Or. nl

Grozījums Nr. 453
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a uzsver, ka Turcija ir ES stratēģiskais 
partneris Melnās jūras reģionā; aicina 
Turciju atbalstīt un aktīvi veicināt ES 
politikas nostādņu un pasākumu 
īstenošanu Melnās jūras reģionā;

Or. lt

Grozījums Nr. 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. atzinīgi vērtē to, ka Turcija ir 
ratificējusi Konvencijas pret spīdzināšanu 
Fakultatīvo protokolu;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 455
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. atzinīgi vērtē to, ka Turcija ir 
ratificējusi Konvencijas pret spīdzināšanu 
Fakultatīvo protokolu;

38. atzinīgi vērtē to, ka Turcija ir 
ratificējusi Konvencijas pret spīdzināšanu 
Fakultatīvo protokolu; un mudina 
nekavējoties pieņemt iekšējo īstenošanas 
mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 456
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. atzinīgi vērtē to, ka Turcija ir 
ratificējusi Konvencijas pret spīdzināšanu 
Fakultatīvo protokolu;

38. atzinīgi vērtē to, ka Turcija ir 
ratificējusi Konvencijas pret spīdzināšanu 
Fakultatīvo protokolu; aicina Turcijas 
valdību sagatavot vajadzīgo aktu, lai šo 
protokolu varētu ieviest valsts tiesību 
sistēmā; mudina Turciju darīt visus 
cietumus pieejamus valsts un 
starptautisko iestāžu novērotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis
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Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. atzinīgi vērtē to, ka Turcija ir 
ratificējusi Konvencijas pret spīdzināšanu 
Fakultatīvo protokolu;

38. atzinīgi vērtē to, ka Turcija ir 
ratificējusi Konvencijas pret spīdzināšanu 
Fakultatīvo protokolu, un aicina Turciju 
ātri ieviest tā prasības savos tiesību aktos; 
prasa Turcijai nodrošināt 
starptautiskajiem novērotājiem piekļuvi 
tās cietumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. atkārtoti aicina Turcijas valdību 
parakstīt un iesniegt ratificēšanai
Starptautiskās Krimināltiesas statūtus, šādi 
vēl palielinot Turcijas ieguldījumu un
iesaistīšanos pasaules daudzpusējā sistēmā;

39. sagaida, ka Turcijas valdība 
nekavējoties parakstīs un ratificēs 
Starptautiskās Krimināltiesas statūtus, šādi 
palielinot savu iesaistīšanos pasaules 
daudzpusējā sistēmā un palīdzot to 
stiprināt, rādot piemēru savā reģionā; 

Or. de

Grozījums Nr. 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a uzsver, ka ir svarīgi visaptveroši 
uzraudzīt pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta īstenošanu, lai Turcijas 
mērķus un projektus prioritizētu atbilstoši 
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pievienošanās kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 460
Barry Madlener

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a aicina Komisiju, Padomi un Turciju 
nekavējoties pārtraukt pievienošanās 
sarunas;

Or. nl

Grozījums Nr. 461
Dimitar Stoyanov

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo 
rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības 
augstajai pārstāvei ārlietās un drošības 
politikas jautājumos / Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei, Eiropas Padomes 
ģenerālsekretāram, Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas priekšsēdētājam, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Turcijas 
Republikas valdībai un parlamentam.

40. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo 
rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības 
augstajai pārstāvei ārlietās un drošības 
politikas jautājumos / Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei, Eiropas Padomes 
ģenerālsekretāram, Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas priekšsēdētājam, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ģenerālsekretāram, 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā 
arī Turcijas Republikas valdībai un 
parlamentam.

Or. bg


