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Grozījums Nr. 1
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību 10. panta 2. punktu un 
14. panta 2. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
3 atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo 
īpaši 2011. gada 9. marta rezolūciju par 
Turcijas 2010. gada progresa ziņojumu, 
2012. gada 12. marta rezolūciju par 
Turcijas 2011. gada progresa ziņojumu un 
2012. gada 22. maija rezolūciju par 
2020. gada perspektīvu sievietēm Turcijā,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo 
īpaši 1987. gada 18. jūnija rezolūciju,
2011. gada 9. marta rezolūciju par Turcijas 
2010. gada progresa ziņojumu1, 2012. gada 
12. marta rezolūciju par Turcijas 
2011. gada progresa ziņojumu2 un 
2012. gada 22. maija rezolūciju par 
2020. gada perspektīvu sievietēm Turcijā3,

Or. it

Grozījums Nr. 3
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
3. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo 
īpaši 2011. gada 9. marta rezolūciju par 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo 
īpaši 2011. gada 9. marta rezolūciju par 
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Turcijas 2010. gada progresa ziņojumu, 
2012. gada 12. marta rezolūciju par 
Turcijas 2011. gada progresa ziņojumu un 
2012. gada 22. maija rezolūciju par 
2020. gada perspektīvu sievietēm Turcijā,

Turcijas 2010. gada progresa ziņojumu1, 
2012. gada 12. marta rezolūciju par 
Turcijas 2011. gada progresa ziņojumu2 un 
2012. gada 22. maija rezolūciju par 
2020. gada perspektīvu sievietēm Turcijā3, 
kā arī 2012. gada 22. novembra rezolūciju 
par paplašināšanos — politikas 
pamatnostādnes, kritēriji un ES 
stratēģiskās intereses4,

__________________
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0453.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
4. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 5
Sophocles Sophocleous

Rezolūcijas priekšlikums
4.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Kopienas un tās 
dalībvalstu 2005. gada 21. septembra 
atbildes deklarāciju,

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
4.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Parlamenta 1987. gada 
18. jūnija rezolūciju par Armēnijas un 
Turcijas attiecībām un 2010. gada 
21. septembra rezolūciju par sarunu 
uzsākšanu ar Turciju,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu,

Or. en

Grozījums Nr. 8
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
8. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– 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 

– 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 
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bija sākuma punkts ilgam procesam, kura 
iznākumu nav iespējams iepriekš paredzēt 
un kurš pamatojās uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;

bija sākuma punkts bezgalīgai sāgai;

Or. nl

Grozījums Nr. 9
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
8. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– 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 pamatojās uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;

– 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 
pamatojās uz taisnīgiem un stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Salvador Sedó i Alabart

Rezolūcijas priekšlikums
8. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– 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 pamatojās uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 

– 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 
pamatojās uz taisnīgiem un stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;
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reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
8. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– 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 pamatojās uz stingriem 
nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;

– 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 pamatojās uz taisnīgiem un
stingriem nosacījumiem un apņemšanos 
īstenot reformas, un kura kopējais mērķis 
ir pilntiesīga dalība ES, tiklīdz būs izpildīti 
visi dalības kritēriji;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Rezolūcijas priekšlikums
9. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcija ir apņēmusies īstenot 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības 
un pakāpeniski tuvināties ES, un tā kā šie 
centieni galvenokārt jāskata kā izdevība 
Turcijai kļūt mūsdienīgākai un konsolidēt 
un turpinātu pilnveidot savas 
demokrātiskās iestādes, tiesiskumu un 
cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

– tā kā Turcija ir apņēmusies īstenot 
reformas un pakāpeniski tuvināties ES, un 
tā kā šie centieni galvenokārt jāskata kā 
izdevība Turcijai kļūt mūsdienīgākai un 
konsolidēt un turpinātu pilnveidot savas 
demokrātiskās iestādes, tiesiskumu un 
cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 13
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
9. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcija ir apņēmusies īstenot 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
pakāpeniski tuvināties ES, un tā kā šie 
centieni galvenokārt jāskata kā izdevība 
Turcijai kļūt mūsdienīgākai un konsolidēt 
un turpinātu pilnveidot savas 
demokrātiskās iestādes, tiesiskumu un 
cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

– tā kā Turcija ir apņēmusies īstenot 
reformas, tai ir nepieciešams arī atturēties 
no jebkādiem pret ES dalībvalstīm 
vērstiem draudiem un tādējādi uzturēt 
labas kaimiņattiecības un pakāpeniski 
tuvināties ES; šie centieni galvenokārt būtu 
jāskata kā izdevība Turcijai kļūt 
mūsdienīgākai un konsolidēt un turpinātu 
pilnveidot savas demokrātiskās iestādes, 
tiesiskumu un cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
9. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcija ir apņēmusies īstenot 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
pakāpeniski tuvināties ES, un tā kā šie 
centieni galvenokārt jāskata kā izdevība 
Turcijai kļūt mūsdienīgākai un konsolidēt 
un turpinātu pilnveidot savas 
demokrātiskās iestādes, tiesiskumu un 
cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

– tā kā Turcija ir apņēmusies īstenot 
reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un 
pakāpeniski tuvināties ES, un tā kā šie 
centieni galvenokārt jāskata kā izdevība 
Turcijai kļūt mūsdienīgākai un konsolidēt 
un turpinātu pilnveidot savas 
demokrātiskās iestādes, tiesiskumu un 
cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;
ņemot vērā Turcijas pilnīgo neveiksmi šā 
mērķa sasniegšanā un to, ka tādējādi tā 
parāda gan nevēlēšanos, gan nespēju 
jebkad pievienoties ES;
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Or. nl

Grozījums Nr. 15
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
9.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā pieaugošos vārda brīvības 
pārkāpumus; ņemot vērā reliģisko un 
kultūras minoritāšu joprojām 
neapmierinošo situāciju; 

Or. en

Grozījums Nr. 16
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
10. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 17
Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
10. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– ņemot vērā to, ka ES joprojām var kalpot 
par vienu no galvenajiem kritērijiem
reformām Turcijā;
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Or. it

Grozījums Nr. 18
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
11. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā saskaņā ar Eiropadomes 2006. gada 
decembra sanāksmes slēdzieniem pilnīga 
atbilstība Kopenhāgenas kritērijiem un ES 
integrācijas kapacitātei joprojām ir pamats 
uzņemšanai ES, kas ir kopiena, kuras 
pamatā ir kopējas vērtības, patiesa 
sadarbība un savstarpēja solidaritāte starp 
tās dalībvalstīm;

– tā kā saskaņā ar Eiropadomes 2006. gada 
decembra sanāksmes slēdzieniem pilnīga 
atbilstība Kopenhāgenas kritērijiem un ES 
integrācijas kapacitātei ir pamats 
uzņemšanai ES; ņemot vērā, ka Turcija 
nekad pilnībā neizpildīs šos kritērijus un 
nebūs spējīga un nevēlēsies to izdarīt un 
ka tāpēc tai nekad nevajadzētu 
pievienoties ES;

Or. nl

Grozījums Nr. 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
11. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā saskaņā ar Eiropadomes 
2006. gada decembra sanāksmes 
slēdzieniem pilnīga atbilstība 
Kopenhāgenas kritērijiem un ES 
integrācijas kapacitātei joprojām ir pamats 
uzņemšanai ES, kas ir kopiena, kuras 
pamatā ir kopējas vērtības, patiesa 
sadarbība un savstarpēja solidaritāte starp 
tās dalībvalstīm;

– tā kā pilnīga atbilstība Kopenhāgenas 
kritērijiem joprojām ir pamats uzņemšanai 
ES, kas ir kopiena, kuras pamatā ir kopējas 
vērtības, patiesa sadarbība un savstarpēja 
solidaritāte starp tās dalībvalstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
11.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā, ka Turcijā ir vislielākais 
ieslodzīto žurnālistu skaits pasaulē, un šis 
uzskatu brīvības un preses brīvības 
ierobežojums pārkāpj vienu no 
galvenajiem Kopenhāgenas kritēriju 
pamatprincipiem,

Or. de

Grozījums Nr. 21
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
11.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā, ka aptuveni 3 000 studentus 
Turcijas tiesas pašlaik klasificē kā 
„teroristus”,

Or. de

Grozījums Nr. 22
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
12. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā 2012. gada maijā tika uzsākta 
pozitīvā programma, lai atbalstītu un 
papildinātu sarunas, izmantojot uzlabotu 
sadarbību vairākās jomās, kurās ir kopīgas 
intereses;

– tā kā 2012. gada maijā tika uzsākta 
pozitīvā programma, lai papildinātu un 
stiprinātu pievienošanās sarunas, 
izmantojot uzlabotu sadarbību vairākās 
jomās, kurās ir kopīgas intereses;
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Or. en

Grozījums Nr. 23
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
12. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā 2012. gada maijā tika uzsākta 
pozitīvā programma, lai atbalstītu un 
papildinātu sarunas, izmantojot uzlabotu 
sadarbību vairākās jomās, kurās ir kopīgas 
intereses;

– tā kā 2012. gada maijā tika uzsākta 
pozitīvā programma, lai atbalstītu un 
papildinātu sarunas, izmantojot uzlabotu 
sadarbību vairākās jomās, kurās ir kopīgas 
intereses; ņemot vērā, ka šī iniciatīva 
neaizstāj pievienošanās sarunas, bet gan 
tās papildina;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
12. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā 2012. gada maijā tika uzsākta 
pozitīvā programma, lai atbalstītu un 
papildinātu sarunas, izmantojot uzlabotu 
sadarbību vairākās jomās, kurās ir kopīgas 
intereses;

– tā kā 2012. gada maijā tika uzsākta naivā 
programma, lai atbalstītu un papildinātu 
sarunas, izmantojot uzlabotu sadarbību 
vairākās jomās, kurās ir kopīgas intereses;

Or. nl

Grozījums Nr. 25
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
13. atsauce
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– tā kā Padome savos 2012. gada 
1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju paplašināšanās 
politikas centrā likt tiesiskumu; 

Or. de

Grozījums Nr. 26
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
13. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
13. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– tā kā Padome savos 2012. gada 
1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju, ko tomēr 
neattiecina uz Turciju, paplašināšanās 
politikas centrā likt tiesiskumu un 
apstiprināja, ka centrālā loma sarunu 
procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu un 
pamattiesībām un 24. sadaļai par 
tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem, kas būtu agri jārisina sarunās, 
lai varētu nodrošināt skaidrus kritērijus un 
maksimālo laikposmu, lai izveidotu 
nepieciešamos tiesību aktus, iestādes un 
stabilu īstenošanas izsekojamību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
13. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Padome savos 2012. gada 
1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju paplašināšanās 
politikas centrā likt tiesiskumu un 
apstiprināja, ka centrālā loma sarunu 
procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu un 
pamattiesībām un 24. sadaļai par 
tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem, kas būtu agri jārisina
sarunās, lai varētu nodrošināt skaidrus 
kritērijus un maksimālo laikposmu, lai 
izveidotu nepieciešamos tiesību aktus, 
iestādes un stabilu īstenošanas 

– tā kā Padome savos 2012. gada 
1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju paplašināšanās 
politikas centrā likt tiesiskumu un 
apstiprināja, ka centrālā loma sarunu 
procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu un 
pamattiesībām un 24. sadaļai par 
tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem, kas būtu agri jāatver sarunās, 
lai varētu nodrošināt skaidrus kritērijus un 
maksimālo laikposmu, lai izveidotu 
nepieciešamos tiesību aktus, iestādes un 
stabilu īstenošanas izsekojamību;



AM\926673LV.doc 15/115 PE504.377v01-00

LV

izsekojamību;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
13. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– tā kā Padome savos 2012. gada 
1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju paplašināšanās 
politikas centrā likt tiesiskumu un 
apstiprināja, ka centrālā loma sarunu 
procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu un 
pamattiesībām un 24. sadaļai par 
tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem, kas būtu agri jārisina sarunās, 
lai varētu nodrošināt skaidrus kritērijus un 
maksimālo laikposmu, lai izveidotu 
nepieciešamos tiesību aktus, iestādes un 
stabilu īstenošanas izsekojamību; ņemot 
vērā, ka līdz šim rezultāti ir pilnīgi 
neapmierinoši;

Or. nl

Grozījums Nr. 30
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
13.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 31
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Komisija savā 2012. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcijai sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir izšķirošās valsts nozīme 
attiecībā pret Eiropas Savienību un ka 
pievienošanās process joprojām ir 
vispiemērotākā struktūra ar ES saistītu 
reformu veicināšanai Turcijā; tā kā 
Komisija pauda bažas par to, ka Turcijā 
nav pietiekami progresējusi politisko 
kritēriju izpilde;

– tā kā Komisija pauda pamatotas bažas 
par to, ka Turcijā nav pietiekami 
progresējusi politisko kritēriju izpilde;

Or. nl

Grozījums Nr. 32
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Komisija savā 2012. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcijai sakarā ar tās ekonomiku, 

– tā kā Komisija savā 2012. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcijai ir būtiskas valsts nozīme attiecībā 
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stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir izšķirošās valsts nozīme 
attiecībā pret Eiropas Savienību un ka 
pievienošanās process joprojām ir 
vispiemērotākā struktūra ar ES saistītu 
reformu veicināšanai Turcijā; tā kā 
Komisija pauda bažas par to, ka Turcijā 
nav pietiekami progresējusi politisko 
kritēriju izpilde;

pret Eiropas Savienību sakarā ar tās 
ekonomiku, stratēģisko izvietojumu un 
nozīmīgo reģionālo lomu un ka 
pievienošanās process joprojām ir 
vispiemērotākā struktūra ar ES saistītu 
reformu veicināšanai Turcijā;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Komisija savā 2012. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcijai sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir izšķirošās valsts nozīme 
attiecībā pret Eiropas Savienību un ka 
pievienošanās process joprojām ir 
vispiemērotākā struktūra ar ES saistītu 
reformu veicināšanai Turcijā; tā kā 
Komisija pauda bažas par to, ka Turcijā 
nav pietiekami progresējusi politisko 
kritēriju izpilde;

– tā kā Komisija savā 2012. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcijai sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir būtiskas valsts nozīme 
attiecībā pret Eiropas Savienību; tā kā 
Komisija pauda bažas par to, ka Turcijā 
nav pietiekami progresējusi politisko 
kritēriju izpilde;

Or. nl

Grozījums Nr. 34
Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Komisija savā 2012. gada – tā kā Komisija savā 2012. gada 
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paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcijai sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir izšķirošās valsts nozīme 
attiecībā pret Eiropas Savienību un ka 
pievienošanās process joprojām ir 
vispiemērotākā struktūra ar ES saistītu
reformu veicināšanai Turcijā; tā kā 
Komisija pauda bažas par to, ka Turcijā 
nav pietiekami progresējusi politisko 
kritēriju izpilde;

paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcijai sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir izšķirošās valsts nozīme 
attiecībā pret Eiropas Savienību un ka 
pievienošanās process joprojām ir viena no 
piemērotākajām struktūrām reformu 
veicināšanai Turcijā; tā kā Komisija pauda 
bažas par to, ka Turcijā nav pietiekami 
progresējusi politisko kritēriju izpilde;

Or. it

Grozījums Nr. 35
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Komisija savā 2012. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcijai sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir izšķirošās valsts nozīme 
attiecībā pret Eiropas Savienību un ka 
pievienošanās process joprojām ir
vispiemērotākā struktūra ar ES saistītu 
reformu veicināšanai Turcijā; tā kā 
Komisija pauda bažas par to, ka Turcijā 
nav pietiekami progresējusi politisko 
kritēriju izpilde;

– tā kā Komisija savā 2012. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcijai sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir izšķirošās valsts nozīme 
attiecībā pret Eiropas Savienību un ka 
sarunu process, kura galīgais mērķis ir 
pievienošanās, joprojām ir vienīgā
struktūra ar ES saistītu reformu 
veicināšanai Turcijā; tā kā Komisija pauda 
bažas par to, ka Turcijā nav pietiekami 
progresējusi politisko kritēriju izpilde;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
14.a atsauce (jauna)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Komisija pauda bažas par to, ka 
Turcijā ir lēni progresējusi politisko 
kritēriju izpilde;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
14.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā progresu, ko Turcija 
panākusi konstitucionālās reformas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– tā kā Turcija joprojām nav pilnībā
īstenojusi EK un Turcijas Asociācijas 
nolīguma papildprotokola noteikumus un
Eiropas Savienība joprojām nav veikusi 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
izbeigtu Kipras turku izolāciju, kā noteikts 
ES Padomes 2004. gada 26. aprīļa 
secinājumos, lai gan Kipras turki vairāki 
reizes ir pauduši skaidru vēlmi būt daļa 
no Eiropas Savienības;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– norādot uz to, ka Turcija joprojām nav
pilnībā īstenojusi EK un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokola 
noteikumus un Eiropas Savienība 
joprojām nav veikusi visus nepieciešamos 
pasākumus, lai izbeigtu Kipras turku 
izolāciju, kā noteikts ES Padomes 
2004. gada 26. aprīļa secinājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– tā kā gan Turcija, gan ES joprojām tikai 
daļēji ir īstenojusi normas, kas izriet no EK 
un Turcijas Asociācijas nolīguma un tā 
papildprotokola;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā jau septīto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 

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

no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
un tā papildprotokola, tādējādi parādot, ka 
Turcija nekad nevēlēsies un nebūs spējīga 
pievienoties ES;

Or. nl

Grozījums Nr. 42
Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– tā kā jau septīto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 
no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
un tā papildprotokola, turklāt nav nekādu 
pazīmju, ka tā to plāno izdarīt nākotnē; tā 
kā nespēja īstenot papildprotokolu 
nenovēršami kavē jebkuru iespējamo 
progresu Turcijas pievienošanās procesā;

Or. it

Grozījums Nr. 43
Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
15.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā, ka gan savā labā, gan lai
uzlabotu stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisko un 
ekonomisko partnerību, Turcijai 
nepieciešams pastiprināt centienus 
atrisināt pagaidām vēl neatrisinātos 
divpusējos jautājumus ar saviem 
tuvākajiem kaimiņiem saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām un ANO 
rezolūcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
15.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā, ka tās sarunu sadaļas, par 
kurām pabeigti tehniskie sagatavošanās 
darbi, ir jāatver nekavējoties, ievērojot 
izveidotās procedūras un sarunu 
programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
16. atsauce
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Eiropas Savienība un Turcija ir 
savstarpēji atkarīgas ekonomiskā ziņā, 
tirdzniecībai starp ES un Turciju 
2011. gadā sasniedzot 120 miljardus EUR;

– tā kā tirdzniecība starp ES un Turciju 
2011. gadā sasniedza 120 miljardus EUR;

Or. nl

Grozījums Nr. 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
16. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Eiropas Savienība un Turcija ir 
savstarpēji atkarīgas ekonomiskā ziņā, 
tirdzniecībai starp ES un Turciju 
2011. gadā sasniedzot 120 miljardus EUR;

– tā kā Eiropas Savienība un Turcija ir 
savstarpēji atkarīgas ekonomiskā ziņā, 
tirdzniecībai starp ES un Turciju 
2011. gadā sasniedzot 120 miljardus EUR;
ņemot vērā pašreizējās problēmas, kas 
kavē muitas savienības efektīvu darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Ismail Ertug

Rezolūcijas priekšlikums
16.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 
26. aprīļa secinājumus,

Or. en

Grozījums Nr. 49
Alexander Graf Lambsdorff
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Rezolūcijas priekšlikums
18.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas novērtējumu, ka, 
lai gan ir panākts labs progress 
uzņēmējdarbības tiesību jomā, pēc 
Turcijas Grāmatvedības un revīzijas 
standartu iestādes izveides jauni tiesību 
akti, kas attiecas uz uzņēmumu vadību un 
attiecībām starp akcionāriem un to 
uzņēmumiem, nav saskaņā ar acquis un 
palielina valsts iesaistīšanos uzņēmumu 
vadībā, nodrošinot Kapitāla tirgus 
padomei lielākas pilnvaras kontrolēt 
uzņēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Rezolūcijas priekšlikums
19. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 51
Adrian Severin
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Rezolūcijas priekšlikums
19. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

– ņemot vērā Turcijas centrālo lomu 
energoresursu un naftas un gāzes tranzīta 
ceļu uz ES no kaimiņvalstīm dažādošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
19.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Turcijas būtisko 
ģeostratēģisko nozīmi, veidojot tiltu starp 
Eiropas Savienību, Ziemeļāfriku, 
Dienvidkaukāzu un Tuvajiem 
Austrumiem; ņemot vērā Turcijas 
militāro ietekmi Tuvo Austrumu un 
Ziemeļāfrikas (MENA) reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
20. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā ES dialogam un sadarbībai ar 
Turciju stabilitātes, demokrātijas un 
drošības jautājumos, jo īpaši ņemot vērā 
plašāko Tuvo Austrumu reģionu, ir 
stratēģisks raksturs; tā kā Turcija ir stingri 

– tā kā ES dialogam un sadarbībai ar 
Turciju stabilitātes, demokrātijas un 
drošības jautājumos, jo īpaši ņemot vērā 
plašāko Tuvo Austrumu reģionu, ir 
stratēģisks raksturs; ņemot vērā Turcijas 
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un atkārtoti paudusi nosodījumu Sīrijas 
režīma vardarbībai, kas vērsta pret 
civiliedzīvotājiem, un sniedz dzīvībai 
svarīgu humāno palīdzību sīriešiem, kas 
pāri robežai bēg no vardarbības;

fundamentālo lomu, jo tā ir iedvesmas 
avots arābu valstu demokratizācijai tādās 
būtiskās jomās kā politiskās un 
ekonomiskās reformas un institucionālās 
kapacitātes izveide; tā kā Turcija ir stingri 
un atkārtoti paudusi nosodījumu Sīrijas 
režīma vardarbībai, kas vērsta pret 
civiliedzīvotājiem, un sniedz dzīvībai 
svarīgu humāno palīdzību sīriešiem, kas 
pāri robežai bēg no vardarbības;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
20. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā ES dialogam un sadarbībai ar 
Turciju stabilitātes, demokrātijas un 
drošības jautājumos, jo īpaši ņemot vērā 
plašāko Tuvo Austrumu reģionu, ir 
stratēģisks raksturs; tā kā Turcija ir stingri 
un atkārtoti paudusi nosodījumu Sīrijas 
režīma vardarbībai, kas vērsta pret 
civiliedzīvotājiem, un sniedz dzīvībai 
svarīgu humāno palīdzību sīriešiem, kas 
pāri robežai bēg no vardarbības;

– tā kā ES dialogam un sadarbībai ar 
Turciju stabilitātes, demokrātijas un 
drošības jautājumos, jo īpaši ņemot vērā 
plašāko Tuvo Austrumu reģionu, ir 
bezcerīgs raksturs; tā kā Turcija ir stingri 
un atkārtoti paudusi nosodījumu Sīrijas 
režīma vardarbībai, kas vērsta pret 
civiliedzīvotājiem, un sniedz dzīvībai 
svarīgu humāno palīdzību sīriešiem, kas 
pāri robežai bēg no vardarbības;

Or. nl

Grozījums Nr. 55
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
21. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcijai un Armēnijai ir jāturpina
normalizēt attiecības, bez 

– ņemot vērā, ka Turcija un Armēnija 
varēs normalizēt attiecības tikai tad, kad 
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priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežu;

Turcija atzīs genocīdu pret armēņiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 56
Ismail Ertug

Rezolūcijas priekšlikums
21. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcijai un Armēnijai ir jāturpina 
normalizēt attiecības, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežu;

– tā kā Turcijai un Armēnijai ir jāturpina 
normalizēt attiecības, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežu, atzīstot, ka Kalnu 
Karabahas okupēšana negatīvi ietekmē 
Armēnijas un Turcijas attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
21. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcijai un Armēnijai ir jāturpina
normalizēt attiecības, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežu;

– tā kā Turcijai ir jāapņemas censties
normalizēt attiecības ar Armēniju, 
ratificējot protokolus un atverot robežu;

Or. it

Grozījums Nr. 58
Zbigniew Ziobro

Rezolūcijas priekšlikums
21. atsauce
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcijai un Armēnijai ir jāturpina 
normalizēt attiecības, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežu;

– tā kā Turcijai un Armēnijai būtu
jāturpina normalizēt attiecības, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežu;

Or. pl

Grozījums Nr. 59
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
21. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcijai un Armēnijai ir jāturpina 
normalizēt attiecības, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
un atverot robežu;

– tā kā Turcijai un Armēnijai ir jāturpina 
normalizēt attiecības, ratificējot protokolus 
un atverot robežu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Zbigniew Ziobro

Rezolūcijas priekšlikums
21.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– atzinīgi vērtē Turcijas armēņu 
žurnālista Hrant Dink slepkavības 
izmeklēšanas pabeigšanu, šī nozieguma 
nosodīšanu un viņa slepkavu 
notiesāšanu;

Or. pl
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Grozījums Nr. 61
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
21.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Parlamenta 1987. gada 
18. jūnija rezolūciju par armēņu 
jautājuma politisku risinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
22. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 1995. gadā TGNA
pasludinātos casus belli draudi Grieķijai, 
kuri ir jāatsauc; ņemot vērā, cik nozīmīga 
ir jauna Turcijas un Grieķijas sarunu 
kārta, lai uzlabotu to attiecības,

– ņemot vērā TGNA 1995. gada 8. jūnijā
pasludinātos casus belli draudus Grieķijai,
reaģējot uz Grieķijas Parlamenta 
1995. gada 1. jūnija lēmumu parakstīt 
ANO Jūras tiesību konvenciju; ņemot 
vērā, cik nozīmīga ir šā drauda 
likvidēšana, kas būtu pirmais solis, lai 
uzsāktu Turcijas un Grieķijas sarunas par 
attiecību uzlabošanu un atrisinātu šo 
pagaidām neatrisināto jautājumu,

Or. en

Grozījums Nr. 63
Zbigniew Ziobro

Rezolūcijas priekšlikums
22.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā, ka Turcijai ir stratēģiski 
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svarīga nozīme attiecībā uz konflikta 
risinājumu Sīrijā, ar bažām norāda uz 
palīdzību, ko valdība Ankarā sniedz 
islāma ekstrēmistiem, kas iesaistīti 
konfliktā,

Or. pl

Grozījums Nr. 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
22.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā ANO Jūras tiesību konvenciju 
(UNCLOS), kas ir daļa no acquis 
communautaire, ir parakstījusi ES, 
27 dalībvalstis un visas pārējās 
kandidātvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
22.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Turcijas valdības un tiesu 
iestāžu pasīvo attieksmi pret 
antisemītisma izpausmēm galvenokārt 
islāmiskos un nacionālistiskos turku 
plašsaziņas līdzekļos,

Or. en

Grozījums Nr. 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
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Rezolūcijas priekšlikums
22.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā vārda brīvība ir viens no 
būtiskākajiem mūsu demokrātisko 
sabiedrību pamatiem, kas atzīts Eiropas 
Līgumos un ES Pamattiesību hartā; tā kā 
preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība ir 
centrālie elementi Kopenhāgenas 
politiskajos kritērijos attiecībā uz 
pievienošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
22.c atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā saskaņā ar Žurnālistu aizsardzības 
komitejas (CPJ) informāciju Turcija ir 
pirmajā pozīcijā pasaulē attiecībā uz 
žurnālistu apcietināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES 
var virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 

svītrots
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izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

Or. nl

Grozījums Nr. 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES 
var virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

1. uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei; pauž atzinību 
Komisijai un Turcijai par pozitīvās 
programmas īstenošanu, kas apliecina, kā 
savstarpējas iesaistīšanās un skaidru 
mērķu kontekstā Turcija un ES var virzīt 
tālāk dialogu, sasniegt kopīgu izpratni un 
panākt pozitīvas pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 

1. uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
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skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES 
var virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas;
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

Or. nl

Grozījums Nr. 71
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

1. norāda uz pozitīvās programmas 
īstenošanu, kas parāda, kā savstarpējas 
iesaistīšanās un skaidru mērķu kontekstā 
Turcija un ES vēlas virzīt tālāk dialogu, 
sasniegt kopīgu izpratni un varētu panākt 
pozitīvas pārmaiņas; tomēr uzsver, ka ir 
nepieciešama jauna savstarpēja 
iesaistīšanās sarunu procesa kontekstā, lai 
uzturētu konstruktīvas attiecības; uzsver, 
ka ir būtiski radīt nosacījumus 
konstruktīvam dialogam un pamatus 
kopējai izpratnei;

Or. de

Grozījums Nr. 72
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
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pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
panākt progresu pievienošanās procesā, 
sasniegt kopīgu izpratni un panākt 
pozitīvas pārmaiņas; uzskata, ka ir 
nepieciešama jauna savstarpēja 
iesaistīšanās sarunu procesa kontekstā, lai 
uzturētu konstruktīvas attiecības; uzsver, 
ka ir būtiski radīt nosacījumus 
konstruktīvam dialogam un pamatus 
kopējai izpratnei;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas un 
vajadzīgās reformas; uzskata, ka ir 
nepieciešama jauna savstarpēja 
iesaistīšanās sarunu procesa kontekstā, lai 
uzturētu konstruktīvas attiecības; uzsver, 
ka ir būtiski radīt nosacījumus 
konstruktīvam dialogam un pamatus 
kopējai izpratnei;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās pievienošanās
sarunu procesa kontekstā, lai uzturētu 
konstruktīvas attiecības; uzsver, ka ir 
būtiski radīt nosacījumus konstruktīvam 
dialogam un pamatus kopējai izpratnei;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās pievienošanās
sarunu procesa kontekstā, lai uzturētu 
konstruktīvas attiecības; uzsver, ka ir 
būtiski radīt nosacījumus konstruktīvam 
dialogam un pamatus kopējai izpratnei;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Nadezhda Neynsky
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības, un šajā sakarā pauž savu 
atbalstu Eiropas Savienības 
prezidentvalsts Īrijas nodomam atvērt 
jaunas sarunu sadaļas; uzsver, ka ir 
būtiski radīt nosacījumus konstruktīvam 
dialogam un pamatus kopējai izpratnei; 
pauž bažas par Turcijas publiskajā sfērā 
dzirdamo retoriku par to, ka valsts varētu 
atteikties no virzības uz ES;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei; norāda, ka tas 
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būtu jābalsta uz kopīgām demokrātijas,
tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas 
vērtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei; uzskata, ka 
sarunu gaitas paātrināšana ir atkarīga 
tikai no Turcijas politiskās gribas izpildīt 
kritērijus, izpildīt sarunu programmas 
prasības un ievērot līgumsaistības 
attiecībā pret ES;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par 
pozitīvās programmas īstenošanu, kas 
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apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
nosacījumus konstruktīvam dialogam un 
pamatus kopējai izpratnei;

apliecina, kā savstarpējas iesaistīšanās un 
skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var 
virzīt tālāk dialogu, sasniegt kopīgu 
izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; 
uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa 
kontekstā, lai uzturētu konstruktīvas 
attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt 
atbilstīgus nosacījumus konstruktīvam 
dialogam un pamatus kopējai izpratnei; 
uzsver arī to, ka visa šī procedūra ir 
kontekstā ar sarunu programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka reālistiskāk un vēlamāk 
būtu censties izveidot starp Eiropas 
Savienību un Turciju priviliģētu 
partnerību, nevis strādāt pie Turcijas 
dalības ES;

Or. nl

Grozījums Nr. 81
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 

svītrots
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turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

Or. nl

Grozījums Nr. 82
Alf Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

2. uzsver Turcijas unikālo stratēģisko 
nozīmi — politiskā un ģeogrāfiskā 
aspektā — ES ārpolitikā un tās 
kaimiņattiecību politikā; atzīst, ka Turcijai 
ir nozīmīga reģionālā dalībnieka loma, un 
aicina ES un Turciju turpināt nostiprināt to 
pašreizējo politisko dialogu par ārpolitikas 
izvēli un mērķiem; pauž nožēlu, ka 
2012. gadā joprojām Turcijas 
pieskaņošanās KĀDP deklarācijām bija 
zemā līmenī; mudina Turciju attīstīt 
ārpolitiku dialoga sistēmā un koordinācijā 
ar ES;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
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ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst valdības reģionālos centienus un to, 
ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir kaimiņvalsts loma un
nozīmīga reģionālā dalībnieka loma, un 
aicina ES un Turciju turpināt nostiprināt to 
pašreizējo politisko dialogu par ārpolitikas 
izvēli un mērķiem; pauž nožēlu, ka 
2012. gadā joprojām Turcijas 
pieskaņošanās KĀDP deklarācijām bija 
zemā līmenī; mudina Turciju attīstīt 
ārpolitiku dialoga sistēmā un koordinācijā 
ar ES;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Pino Arlacchi

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem;
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
iesaistīties vispusīgākā sadarbībā 
ārpolitikas jomā; mudina Turciju attīstīt 
ārpolitiku dialoga sistēmā un 
koordinācijā ar ES; uzsver, ka ES var gūt 
labumu no Turcijas pieaugošās lomas 
arābu pasaulē, un aicina abas puses 
sadarboties, lai stiprinātu miera un 
demokrātijas spēkus ES dienvidu 
kaimiņvalstīs, kas ir kritiski svarīgs 
reģions gan ES, gan Turcijai;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Kristina Vienne

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un prasa turpināt 
nostiprināt pašreizējo politisko dialogu 
starp ES un Turciju par ārpolitikas izvēli 
un mērķiem; pauž nožēlu, ka 2012. gadā 
joprojām Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu par to, ka Turcija 
starptautiskos forumos neatbalsta ES 
nostāju, kā arī par to, ka 2012. gadā 
joprojām Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem;
mudina Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga 
sistēmā un koordinācijā ar ES; aicina 
dalībvalstis atvērt Ārējo attiecību (30) 
nodaļu par ciešāku Turcijas sadarbību ar 
KĀDP;
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Or. en

Grozījums Nr. 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina 
Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā 
un koordinācijā ar ES;

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi —
politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES 
ārpolitikā un tās kaimiņattiecību politikā; 
atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā 
dalībnieka loma, un aicina ES un Turciju 
turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko 
dialogu par ārpolitikas izvēli un mērķiem; 
pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām 
Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; jo īpaši 
prasa Turcijai cieši pielāgoties Eiropas 
Savienības kopējās ārpolitikas un 
drošības nostādnei pret islāmistu 
fundamentālistu; mudina Turciju attīstīt 
ārpolitiku dialoga sistēmā un koordinācijā 
ar ES; šajā nolūkā ierosina uzaicināt 
Turciju piedalīties Eiropadomes 
2013. gada decembra sanāksmē, kas tiks 
veltīta kopējai ārpolitikai un drošības un 
aizsardzības politikai;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Alf Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

pauž atbalstu Turcijas lomai Sīrijas 
konfliktā un slavē Turcijas valdības 
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centienus Sīrijas bēgļiem sniegt pagaidu 
patvērumu savā teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Alf Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atzīst, ka Turcijas attiecības ar Izraēlu 
pasliktinājās pēc „Mavi Marmara” 
incidenta un pauž atbalstu dialogam un 
attiecību atjaunošanai starp abām 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a pauž dziļu nožēlu par Turcijas 
lēmumu atturēties no sanāksmēm un 
kontaktiem ar Eiropas Savienības 
prezidentūru 2012. gada otrajā pusē; 
atgādina, ka Eiropas Savienības Padomes 
prezidentūra ir paredzēta Līgumā par 
Eiropas Savienību un ka Turcijai kā 
kandidātvalstij ir jāapņemas īstenot rāmas 
attiecības ar Eiropas Savienību un visām 
tās dalībvalstīm; ar vilšanos norāda uz 
Turcijas uzstājību nepieņemt Kipras 
prezidentūras pārstāvi, kā rezultātā tika 
atcelta ES un Turcijas Apvienotās 
parlamentārās komitejas 70. sanāksme;
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Or. en

Grozījums Nr. 93
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma 
parakstīšanu; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā 
īstenoti spēkā esošie divpusējie nolīgumi; 
atgādina, ka Turcija ir viena no 
svarīgākajām tranzītvalstīm nelegālajai 
ieceļošanai ES, un uzsver nepieciešamību 
pastiprināt sadarbību ar ES jautājumā 
par migrācijas pārvaldību, par cīņu pret 
cilvēktirdzniecību un par robežkontroli; 
atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir atvieglot 
iekļūšanu ES cilvēkiem no darījumu 
aprindām, akadēmiskajām aprindām, 
studentiem un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem no Turcijas; atbalsta 
Komisijas un dalībvalstu centienus īstenot 
vīzu kodeksu, saskaņot un vienkāršot vīzu 
prasības un radīt Turcijā vīzu palīdzības 
centrus; atgādina dalībvalstīm to saistības 
asociācijas nolīgumā saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas 2009. gada 19. februāra 
spriedumu Soysal lietā;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma 
parakstīšanu; mudina Turciju nekavējoties 
parakstīt un īstenot nolīgumu par 
atpakaļuzņemšanu un nodrošināt, lai līdz 
brīdim, kad šis nolīgums stājas spēkā, būtu 
pilnībā īstenoti spēkā esošie divpusējie 
nolīgumi; atgādina, ka Turcija ir viena no 
svarīgākajām tranzītvalstīm nelegālajai 
ieceļošanai ES, un uzsver nepieciešamību 
pastiprināt sadarbību ar ES jautājumā par 
migrācijas pārvaldību, par cīņu pret 
cilvēktirdzniecību un par robežkontroli; 
atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir atvieglot 
iekļūšanu ES cilvēkiem no darījumu 
aprindām, akadēmiskajām aprindām, 
studentiem un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem no Turcijas; atbalsta 
Komisijas un dalībvalstu centienus īstenot 
vīzu kodeksu, saskaņot un vienkāršot vīzu 
prasības un radīt Turcijā vīzu palīdzības 
centrus; atgādina dalībvalstīm to saistības 
asociācijas nolīgumā saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas 2009. gada 19. februāra 
spriedumu Soysal lietā;

3. mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli;

Or. nl

Grozījums Nr. 95
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 3. aicina Komisiju veikt pasākumus 
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Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma 
parakstīšanu; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā 
īstenoti spēkā esošie divpusējie nolīgumi; 
atgādina, ka Turcija ir viena no 
svarīgākajām tranzītvalstīm nelegālajai 
ieceļošanai ES, un uzsver nepieciešamību 
pastiprināt sadarbību ar ES jautājumā 
par migrācijas pārvaldību, par cīņu pret 
cilvēktirdzniecību un par robežkontroli; 
atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir atvieglot 
iekļūšanu ES cilvēkiem no darījumu 
aprindām, akadēmiskajām aprindām, 
studentiem un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem no Turcijas; atbalsta Komisijas 
un dalībvalstu centienus īstenot vīzu 
kodeksu, saskaņot un vienkāršot vīzu 
prasības un radīt Turcijā vīzu palīdzības 
centrus; atgādina dalībvalstīm to saistības 
asociācijas nolīgumā saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas 2009. gada 19. februāra 
spriedumu Soysal lietā;

virzienā uz vīzu režīma atvieglošanu; 
uzsver nepieciešamību jau iepriekš
atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem no 
darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; mudina Turcijas 
valdību bez turpmākas kavēšanās 
parakstīt un īstenot atpakaļuzņemšanas 
nolīgumu; atzinīgi vērtē Sociālās politikas 
ministru padomes pieņemtos secinājumus 
par to, lai uzsāktu sarunas par vīzu 
režīma atvieglošanu ar Turciju;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
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nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām un studentiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus;

Or. de

Grozījums Nr. 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 

3. aicina Komisiju veikt pasākumus 
virzienā uz vīzu režīma atvieglošanu, šajā 
procesā orientējoties uz rezultātu, 
līdztekus ar atpakaļuzņemšanas nolīguma 
parakstīšanu; mudina Turciju nekavējoties 
parakstīt un īstenot nolīgumu par 
atpakaļuzņemšanu un nodrošināt, lai līdz 
brīdim, kad šis nolīgums stājas spēkā, būtu 
pilnībā īstenoti spēkā esošie divpusējie 
nolīgumi; atgādina, ka Turcija apņēmīgi
apkaro nelegālo migrāciju, un uzsver 
nepieciešamību pastiprināt sadarbību ar ES 
jautājumā par migrācijas pārvaldību, par 
cīņu pret cilvēktirdzniecību un par 
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pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

robežkontroli; pirms vīzu režīma 
atvieglošanas atkārtoti uzsver, cik svarīgi 
ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem no 
darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
saskaņot un vienkāršot vīzu prasības un 
izveidot Turcijā vīzu centrus, kas būtu 
pamats abu pušu pilsoņu tuvināšanai; 
atgādina dalībvalstīm to saistības īstenot 
atbrīvojumu no vīzām, kas noteiktas
asociācijas nolīgumā, saskaņā ar Eiropas 
Savienības Tiesas 2009. gada 19. februāra 
spriedumu Soysal un Savatli lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma 
parakstīšanu; mudina Turciju nekavējoties 
parakstīt un īstenot nolīgumu par 
atpakaļuzņemšanu un nodrošināt, lai līdz 
brīdim, kad šis nolīgums stājas spēkā, būtu 
pilnībā īstenoti spēkā esošie divpusējie 
nolīgumi; atgādina, ka Turcija ir viena no 
svarīgākajām tranzītvalstīm nelegālajai 
ieceļošanai ES, un uzsver nepieciešamību 
pastiprināt sadarbību ar ES jautājumā par 
migrācijas pārvaldību, par cīņu pret 
cilvēktirdzniecību un par robežkontroli; 
atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir atvieglot 
iekļūšanu ES cilvēkiem no darījumu 
aprindām, akadēmiskajām aprindām, 
studentiem un pilsoniskās sabiedrības 

3. uzskata, ka būtu pāragri veikt 
pasākumus virzienā uz vīzu režīma 
atvieglošanu pat kā pakāpenisku un
ilgtermiņa perspektīvu; mudina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot ES un 
Turcijas nolīgumu par atpakaļuzņemšanu 
un nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
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pārstāvjiem no Turcijas; atbalsta Komisijas 
un dalībvalstu centienus īstenot vīzu 
kodeksu, saskaņot un vienkāršot vīzu 
prasības un radīt Turcijā vīzu palīdzības 
centrus; atgādina dalībvalstīm to saistības 
asociācijas nolīgumā saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas 2009. gada 19. februāra 
spriedumu Soysal lietā;

īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

Or. it

Grozījums Nr. 99
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā un to pilnībā un 
efektīvi īsteno attiecībā pret visām 
dalībvalstīm, būtu pilnībā īstenoti spēkā 
esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, ka 
Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli un nodrošināt 
Turcijas efektīvu sadarbību ar visām 
dalībvalstīm tieslietu un iekšlietu 
jautājumos; atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir 
atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem no 
darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
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dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā un to pilnībā un 
efektīvi īsteno attiecībā pret visām 
dalībvalstīm, būtu pilnībā īstenoti spēkā 
esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, ka 
Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, cilvēktirdzniecības apkarošanu 
un robežkontroli un nodrošināt Turcijas 
efektīvu sadarbību ar visām dalībvalstīm 
tieslietu un iekšlietu jautājumos; atkārtoti 
uzsver, cik svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES 
cilvēkiem no darījumu aprindām, 
akadēmiskajām aprindām, studentiem un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem no 
Turcijas; atbalsta Komisijas un dalībvalstu 
centienus īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
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Soysal lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanas procesu ES 
cilvēkiem no darījumu aprindām, 
akadēmiskajām aprindām, studentiem un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem no 
Turcijas; atbalsta Komisijas un dalībvalstu 
centienus īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
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atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad visi šā 
nolīguma noteikumi stājas spēkā, būtu 
pilnībā īstenoti spēkā esošie divpusējie 
nolīgumi; atgādina, ka Turcija ir viena no 
svarīgākajām tranzītvalstīm nelegālajai 
ieceļošanai ES, un uzsver nepieciešamību 
pastiprināt sadarbību ar ES jautājumā par 
migrācijas pārvaldību, par cīņu pret 
cilvēktirdzniecību un par robežkontroli; 
atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir atvieglot 
iekļūšanu ES cilvēkiem no darījumu 
aprindām, akadēmiskajām aprindām, 
studentiem un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem no Turcijas; atbalsta Komisijas 
un dalībvalstu centienus īstenot vīzu 
kodeksu, saskaņot un vienkāršot vīzu 
prasības un radīt Turcijā vīzu palīdzības 
centrus; atgādina dalībvalstīm to saistības 
asociācijas nolīgumā saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas 2009. gada 19. februāra 
spriedumu Soysal lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt 
Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu 
režīma atvieglošanu kā pakāpenisku un 
ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu; 
mudina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un 
nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis 
nolīgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti 
spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, 
ka Turcija ir viena no svarīgākajām 
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tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to saistības asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, 
un uzsver nepieciešamību pastiprināt 
sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas 
pārvaldību, par cīņu pret cilvēktirdzniecību 
un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik 
svarīgi ir atvieglot iekļūšanu ES cilvēkiem 
no darījumu aprindām, akadēmiskajām 
aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; 
atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus 
īstenot vīzu kodeksu, saskaņot un 
vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā 
vīzu palīdzības centrus; atgādina 
dalībvalstīm to pienākumus asociācijas 
nolīgumā saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu 
Soysal lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a pauž pārsteigumu par Turcijas 
valdības publicēto „progresa ziņojumu”, 
kurā tā izvērtē pati sevi;

Or. nl

Grozījums Nr. 107
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver steidzamo nepieciešamību 
pieņemt Ārvalstnieku un starptautiskās 
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aizsardzības likumprojektu, kura 
pieņemšana ir atlikta; pauž bažas par 
situāciju attiecībā uz piekļuvi 
starptautiskajai aizsardzībai pie 
sauszemes robežām un aviosabiedrību 
tranzīta zonās;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a pauž bažas par to, ka joprojām tiek 
patvaļīgi liegta piekļuve patvēruma 
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 
Karimina pret Turciju, atbilstu 
starptautiskajiem standartiem; aicina 
Turcijas Lielo Nacionālo Asambleju 
pieņemt visaptverošu likumu, kas atbilstu 
starptautiskajiem standartiem attiecībā uz 
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. 109
Adrian Severin

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

3.a atgādina dalībvalstīm to saistības 
īstenot atbrīvojumu no vīzām, kas 
noteiktas asociācijas nolīgumā, saskaņā 
ar Eiropas Savienības Tiesas 2009. gada 
19. februāra spriedumu Soysal un Savatli 
lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b aicina Komisiju veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstis neierobežo 
sociālās drošības tiesības ES strādājošiem 
Turcijas darba ņēmējiem, pamatojoties uz 
Padomes 2012. gada 6. decembra 
lēmumu, kamēr tiks pabeigtas sarunas ar 
Turciju par jaunu iespējamu tekstu, kas 
aizstātu ES un Turcijas Asociācijas 
padomes Lēmumu 3/80, jo gan ES, gan 
Turcijas pusei ir jāvienojas par kopīgu 
tekstu, lai tas būtu juridiski saistošs;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b atgādina, ka nelegālās imigrācijas 
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plūsmas, kas ES ārējās robežas sasniedz 
no Turcijas, rada bažas; ņem vērā, ka 
Turcija ir veikusi pasākumus, lai 
apņēmīgā veidā novērstu un apkarotu šīs 
plūsmas; uzsver nepieciešamību 
pastiprināt sadarbību ar ES attiecībā uz 
migrācijas pārvaldību, cilvēktirdzniecības 
apkarošanu un robežkontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 
procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja 
Turcijas sabiedrības daudzveidību; 
mudina komiteju turpināt darbu un 
koleģiāli un atbilstoši ES vērtībām risināt 
izšķirošos jautājumus, piemēram, i) par 
varas dalījumu un adekvātu pārbaudes un 
bilances sistēmu, ii) par attiecībām starp 
valsti, sabiedrību un reliģiju, iii) par 
integrējošu pārvaldības sistēmu, kas 
nodrošina visu pilsoņu pamattiesības, un 
iv) par integrējošu pilsonības koncepciju;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo
procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja
Turcijas sabiedrības daudzveidību; mudina 
komiteju turpināt darbu un koleģiāli un 
atbilstoši ES vērtībām risināt izšķirošos 
jautājumus, piemēram, i) par varas 
dalījumu un adekvātu pārbaudes un 
bilances sistēmu, ii) par attiecībām starp 
valsti, sabiedrību un reliģiju, iii) par 
integrējošu pārvaldības sistēmu, kas 
nodrošina visu pilsoņu pamattiesības, un 
iv) par integrējošu pilsonības koncepciju;

4. atzīst Konstitucionālās samierināšanas 
komitejas apņemšanos attiecībā uz jaunu 
konstitūciju un uzsver vajadzību pēc 
integrējoša procesa attiecībā uz 
apspriešanos ar pilsonisko sabiedrību, kas 
parāda Turcijas sabiedrības daudzveidību; 
mudina komiteju turpināt darbu un 
iekļaujošā un pārstāvnieciskā veidā un 
atbilstoši ES kritērijiem un vērtībām 
risināt izšķirošos jautājumus, piemēram, 
i) par pilnvaru nošķiršanu un adekvātu 
pārbaudes un bilances sistēmu, ii) par 
attiecībām starp valsti, sabiedrību un 
reliģiju, iii) par integrējošu pārvaldības 
sistēmu, kas nodrošina visu pilsoņu 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, un iv) par 
integrējošu pilsonības koncepciju;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 
procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja Turcijas 
sabiedrības daudzveidību; mudina komiteju 
turpināt darbu un koleģiāli un atbilstoši 
ES vērtībām risināt izšķirošos jautājumus, 
piemēram, i) par varas dalījumu un 
adekvātu pārbaudes un bilances sistēmu, 
ii) par attiecībām starp valsti, sabiedrību un 
reliģiju, iii) par integrējošu pārvaldības 
sistēmu, kas nodrošina visu pilsoņu 
pamattiesības, un iv) par integrējošu 
pilsonības koncepciju;

4. norāda uz Konstitucionālās 
samierināšanas komitejas apņēmību 
attiecībā uz jaunas konstitūcijas izstrādi
un integrējošo procesu attiecībā uz 
apspriešanos ar pilsonisko sabiedrību, kas 
parādīja Turcijas sabiedrības daudzveidību; 
tomēr pauž bažas par šķietamo komitejas 
darba progresa trūkumu līdz šim; mudina 
komiteju pārskatīt savas darba metodes, 
lai panāktu patiesu konsensu, 
pamatojoties uz kompromisu, un koleģiāli 
un atbilstoši ES vērtībām risināt izšķirošos 
jautājumus, piemēram, i) par varas 
dalījumu un adekvātu pārbaudes un 
bilances sistēmu, ii) par attiecībām starp 
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valsti, sabiedrību un reliģiju, iii) par 
integrējošu pārvaldības sistēmu, kas 
nodrošina visu pilsoņu pamattiesības, un 
iv) par integrējošu pilsonības koncepciju;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 
procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja Turcijas 
sabiedrības daudzveidību; mudina komiteju 
turpināt darbu un koleģiāli un atbilstoši 
ES vērtībām risināt izšķirošos jautājumus, 
piemēram, i) par varas dalījumu un 
adekvātu pārbaudes un bilances sistēmu, 
ii) par attiecībām starp valsti, sabiedrību un 
reliģiju, iii) par integrējošu pārvaldības 
sistēmu, kas nodrošina visu pilsoņu 
pamattiesības, un iv) par integrējošu 
pilsonības koncepciju;

4. norāda uz Konstitucionālās 
samierināšanas komitejas apņēmību 
attiecībā uz jaunas konstitūcijas izstrādi
un integrējošo procesu attiecībā uz 
apspriešanos ar pilsonisko sabiedrību, kas 
parādīja Turcijas sabiedrības daudzveidību; 
tomēr pauž bažas par šķietamo komitejas 
darba progresa trūkumu līdz šim; mudina 
komiteju pārskatīt savas darba metodes, 
lai panāktu patiesu konsensu, 
pamatojoties uz kompromisu, un koleģiāli 
un atbilstoši ES vērtībām risināt izšķirošos 
jautājumus, piemēram, i) par varas 
dalījumu un adekvātu pārbaudes un 
bilances sistēmu, ii) par attiecībām starp 
valsti, sabiedrību un reliģiju, iii) par 
integrējošu pārvaldības sistēmu, kas 
nodrošina visu pilsoņu pamattiesības, un 
iv) par integrējošu pilsonības koncepciju;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 
procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja
Turcijas sabiedrības daudzveidību; mudina 
komiteju turpināt darbu un koleģiāli un 
atbilstoši ES vērtībām risināt izšķirošos 
jautājumus, piemēram, i) par varas 
dalījumu un adekvātu pārbaudes un 
bilances sistēmu, ii) par attiecībām starp 
valsti, sabiedrību un reliģiju, iii) par 
integrējošu pārvaldības sistēmu, kas 
nodrošina visu pilsoņu pamattiesības, un 
iv) par integrējošu pilsonības koncepciju;

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 
procesu attiecībā uz apspriešanos ar plašu 
ieinteresēto personu loku, tostarp 
politiskajām partijām, kas nav pārstāvētas 
parlamentā, un nemusulmaņu 
minoritātēm, pienācīgi atspoguļojot 
Turcijas sabiedrības daudzveidību; mudina 
komiteju turpināt darbu un koleģiāli un 
atbilstoši ES vērtībām risināt izšķirošos 
jautājumus, piemēram, i) par varas 
dalījumu un adekvātu pārbaudes un 
bilances sistēmu, ii) par attiecībām starp 
valsti, sabiedrību un reliģiju, iii) par 
integrējošu pārvaldības sistēmu, kas 
nodrošina visu pilsoņu pamattiesības, un 
iv) par integrējošu pilsonības koncepciju; 

Or. en

Grozījums Nr. 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 
procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja Turcijas 
sabiedrības daudzveidību; mudina komiteju 
turpināt darbu un koleģiāli un atbilstoši ES 
vērtībām risināt izšķirošos jautājumus, 
piemēram, i) par varas dalījumu un 
adekvātu pārbaudes un bilances sistēmu, 
ii) par attiecībām starp valsti, sabiedrību 
un reliģiju, iii) par integrējošu pārvaldības 
sistēmu, kas nodrošina visu pilsoņu 
pamattiesības, un iv) par integrējošu 

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 
procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja Turcijas 
sabiedrības daudzveidību; mudina komiteju 
turpināt darbu un koleģiāli un atbilstoši ES 
vērtībām risināt izšķirošos jautājumus, 
piemēram, i) par varas dalījumu un 
adekvātu pārbaudes un bilances sistēmu, 
iii) par integrējošu pārvaldības sistēmu, kas 
nodrošina visu pilsoņu pamattiesības, un 
iv) par integrējošu pilsonības koncepciju;
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pilsonības koncepciju;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 
procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja Turcijas 
sabiedrības daudzveidību; mudina komiteju 
turpināt darbu un koleģiāli un atbilstoši ES 
vērtībām risināt izšķirošos jautājumus, 
piemēram, i) par varas dalījumu un 
adekvātu pārbaudes un bilances sistēmu, 
ii) par attiecībām starp valsti, sabiedrību un 
reliģiju, iii) par integrējošu pārvaldības 
sistēmu, kas nodrošina visu pilsoņu 
pamattiesības, un iv) par integrējošu 
pilsonības koncepciju;

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 
procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja Turcijas 
sabiedrības daudzveidību; mudina komiteju 
turpināt darbu un koleģiāli un atbilstoši ES 
vērtībām risināt izšķirošos jautājumus, 
piemēram, i) par varas dalījumu un 
adekvātu pārbaudes un bilances sistēmu, 
ii) par attiecībām starp valsti, sabiedrību un 
reliģiju, iii) par integrējošu pārvaldības 
sistēmu, kas nodrošina visu pilsoņu 
pamattiesības, un iv) par integrējošu 
pilsonības koncepciju; aicina visas 
politiskās partijas un ieinteresētās puses 
izmantot konstruktīvu pieeju sarunām par 
jauno konstitūciju;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz 
jaunu konstitūciju un par integrējošo 
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procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja Turcijas 
sabiedrības daudzveidību; mudina komiteju 
turpināt darbu un koleģiāli un atbilstoši ES 
vērtībām risināt izšķirošos jautājumus, 
piemēram, i) par varas dalījumu un 
adekvātu pārbaudes un bilances sistēmu, 
ii) par attiecībām starp valsti, sabiedrību un 
reliģiju, iii) par integrējošu pārvaldības 
sistēmu, kas nodrošina visu pilsoņu 
pamattiesības, un iv) par integrējošu 
pilsonības koncepciju;

procesu attiecībā uz apspriešanos ar 
pilsonisko sabiedrību, kas parādīja Turcijas 
sabiedrības daudzveidību; mudina komiteju 
turpināt darbu un koleģiāli un atbilstoši ES 
vērtībām risināt izšķirošos jautājumus, 
piemēram, i) par varas dalījumu un 
adekvātu pārbaudes un bilances sistēmu, 
ii) par valsts demokrātiskā un sekulārā 
rakstura aizsargāšanu un par attiecībām 
starp valsti, sabiedrību un reliģiju, iii) par 
integrējošu pārvaldības sistēmu, kas 
nodrošina visu pilsoņu pamattiesības un 
pamatbrīvības, un iv) par integrējošu 
pilsonības koncepciju;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

5. uzsver, ka nepieciešams turpmāks
progress, īstenojot 2010. gada konstitūcijas 
labojumus, jo īpaši pieņemot tiesību aktus 
par personas datu aizsardzību un 
militārajām tiesām; norāda, ka tieslietu 
ministra un viņa sekretāra klātbūtne un 
pilnvaras Augstajā tieslietu padomē 
izraisa lielas bažas par tiesu varas 
neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 122
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

5. uzsver, ka nepieciešams progress, 
īstenojot 2010. gada konstitūcijas 
labojumus, jo īpaši pieņemot tiesību aktus
par personas datu aizsardzību un 
militārajām tiesām; atzinīgi vērtē to, ka 
stājušies spēkā tiesību akti par tiesībām uz 
individuālu pieteikumu Konstitucionālajā 
tiesā, kā to paredz 2010. gada 
konstitucionālie grozījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina paskaidrot, kā Komitejas darbs 
tiks īstenots, ņemot vērā, ka pašreizējā 
Konstitūcija (175. pants) paredz tikai 
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esošā teksta grozīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas 
Lielajai Nacionālajai Asamblejai (TGNA) 
ir fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka reformu procesam ir būtiski, lai 
būtu atbalsts un apņemšanās no visu 
partiju puses, jo paši — nozīmīgai 
juridiskajai sistēmai, kas aizsargā un 
uzlabo visu kopienu pamattiesības; uzteic 
Cilvēktiesību izmeklēšanas komitejas 
darbu un aicina piešķirt lielāku centrālo 
nozīmi ES Saskaņošanas komitejai, lai 
veicinātu jauno tiesību aktu pielāgošanu 
acquis vai Eiropas standartiem 
likumdošanas procesa laikā;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai 
Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir 
fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka reformu procesam ir būtiski, lai 
būtu atbalsts un apņemšanās no visu 

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai 
Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir 
fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka tai būtu aktīvi jāiesaistās 
reformu procesā, jo paši sniedzot atbalstu
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partiju puses, jo paši — nozīmīgai 
juridiskajai sistēmai, kas aizsargā un 
uzlabo visu kopienu pamattiesības; uzteic 
Cilvēktiesību izmeklēšanas komitejas 
darbu un aicina piešķirt lielāku centrālo 
nozīmi ES Saskaņošanas komitejai, lai 
veicinātu jauno tiesību aktu pielāgošanu 
acquis vai Eiropas standartiem 
likumdošanas procesa laikā;

nozīmīgai juridiskajai sistēmai, kas 
aizsargā un uzlabo visu kopienu 
pamattiesības; uzteic Cilvēktiesību 
izmeklēšanas komitejas darbu un aicina 
piešķirt lielāku centrālo nozīmi ES 
Saskaņošanas komitejai, lai veicinātu jauno 
tiesību aktu pielāgošanu acquis vai Eiropas 
standartiem likumdošanas procesa laikā;

Or. de

Grozījums Nr. 126
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai 
Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir 
fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka reformu procesam ir būtiski, lai 
būtu atbalsts un apņemšanās no visu partiju 
puses, jo paši — nozīmīgai juridiskajai 
sistēmai, kas aizsargā un uzlabo visu 
kopienu pamattiesības; uzteic Cilvēktiesību 
izmeklēšanas komitejas darbu un aicina 
piešķirt lielāku centrālo nozīmi ES 
Saskaņošanas komitejai, lai veicinātu jauno 
tiesību aktu pielāgošanu acquis vai Eiropas 
standartiem likumdošanas procesa laikā;

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai 
Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir 
fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka reformu procesam ir būtiski, lai 
būtu atbalsts un apņemšanās no visu partiju 
puses, jo paši — nozīmīgai juridiskajai 
sistēmai, kas aizsargā un uzlabo visu 
kopienu un pilsoņu pamattiesības; atkārto 
iepriekšējās rezolūcijās pausto aicinājumu 
reformēt vēlēšanu sistēmu, samazinot 
10 % slieksni pārstāvībai Parlamentā un 
tādējādi nostiprinot partiju plurālismu un 
labāk atspoguļojot Turcijas sabiedrības 
plurālismu; uzteic Cilvēktiesību 
izmeklēšanas komitejas darbu un aicina 
piešķirt lielāku centrālo nozīmi ES 
Saskaņošanas komitejai, lai veicinātu jauno 
tiesību aktu pielāgošanu acquis vai Eiropas 
standartiem likumdošanas procesa laikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai 
Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir 
fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka reformu procesam ir būtiski, lai 
būtu atbalsts un apņemšanās no visu partiju 
puses, jo paši — nozīmīgai juridiskajai 
sistēmai, kas aizsargā un uzlabo visu 
kopienu pamattiesības; uzteic Cilvēktiesību 
izmeklēšanas komitejas darbu un aicina 
piešķirt lielāku centrālo nozīmi ES 
Saskaņošanas komitejai, lai veicinātu jauno 
tiesību aktu pielāgošanu acquis vai Eiropas 
standartiem likumdošanas procesa laikā;

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai 
Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir 
fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka reformu procesam ir būtiski, lai 
būtu atbalsts un apņemšanās no visu partiju 
puses, jo paši — nozīmīgai juridiskajai 
sistēmai, kas aizsargā un uzlabo visu 
kopienu pamattiesības, un attiecībā uz 
sliekšņa pazemināšanu jaunām 
politiskajām partijām; uzteic Cilvēktiesību 
izmeklēšanas komitejas darbu un aicina 
piešķirt lielāku centrālo nozīmi ES 
Saskaņošanas komitejai, lai veicinātu jauno 
tiesību aktu pielāgošanu acquis vai Eiropas 
standartiem likumdošanas procesa laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai 
Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir 
fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka reformu procesam ir būtiski, lai 
būtu atbalsts un apņemšanās no visu partiju 
puses, jo paši — nozīmīgai juridiskajai 
sistēmai, kas aizsargā un uzlabo visu 
kopienu pamattiesības; uzteic 
Cilvēktiesību izmeklēšanas komitejas 
darbu un aicina piešķirt lielāku centrālo 

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai 
Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir 
fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka reformu procesam ir būtiski, lai 
būtu atbalsts un apņemšanās no visu partiju 
puses, jo paši — nozīmīgai juridiskajai 
sistēmai, kas aizsargā un uzlabo visu 
pilsoņu pamattiesības; uzteic Cilvēktiesību 
izmeklēšanas komitejas darbu un aicina 
piešķirt lielāku centrālo nozīmi ES 
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nozīmi ES Saskaņošanas komitejai, lai 
veicinātu jauno tiesību aktu pielāgošanu 
acquis vai Eiropas standartiem 
likumdošanas procesa laikā;

Saskaņošanas komitejai, lai veicinātu jauno 
tiesību aktu pielāgošanu acquis vai Eiropas 
standartiem likumdošanas procesa laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai 
Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir 
fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka reformu procesam ir būtiski, lai 
būtu atbalsts un apņemšanās no visu partiju 
puses, jo paši — nozīmīgai juridiskajai 
sistēmai, kas aizsargā un uzlabo visu 
kopienu pamattiesības; uzteic Cilvēktiesību 
izmeklēšanas komitejas darbu un aicina 
piešķirt lielāku centrālo nozīmi ES 
Saskaņošanas komitejai, lai veicinātu jauno 
tiesību aktu pielāgošanu acquis vai Eiropas 
standartiem likumdošanas procesa laikā;

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai 
Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir 
fundamentāla loma kā Turcijas 
demokrātiskās sistēmas centram, un 
uzsver, ka reformu procesam ir būtiski, lai 
būtu atbalsts un apņemšanās no visu partiju 
puses, jo paši — nozīmīgai juridiskajai 
sistēmai, kas aizsargā un uzlabo visu 
kopienu un pilsoņu pamattiesības; uzteic 
Cilvēktiesību izmeklēšanas komitejas 
darbu un aicina piešķirt lielāku centrālo 
nozīmi ES Saskaņošanas komitejai, lai 
veicinātu jauno tiesību aktu pielāgošanu 
acquis vai Eiropas standartiem 
likumdošanas procesa laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un 

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi, ko TGNA pieņēma 2012. gada 
2. jūlijā un tajā iekļautās konkrētās 
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pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 
izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai 
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru 
nodalījumu starp terorisma veicināšanu 
un kūdīšanu uz vardarbību un 
nevardarbīgu ideju paušanu, lai 
nodrošinātu vārda brīvību, b) jautājumam 
par to, ka ir pārāk ilgi pirmstiesas 
apcietinājuma periodi, un 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;

reformas tādās jomās kā Turcijas 
Kriminālkodekss, Kriminālprocesa 
kodekss, pretterorisma likums, izpildes un 
bankrota likums, Preses likums, Valsts 
padomes likums, Administratīvā procesa 
kodekss, Likums par tiesu ekspertīžu 
institūtu, Likums par kasācijas tiesu, 
Likums par tiesnešiem un prokuroriem, 
Likums par sīkiem pārkāpumiem un 
Likums par sodāmību, kas ir nozīmīgs 
solis ceļā uz visaptverošu reformu procesu 
tieslietu un pamattiesību jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un
pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 
izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, 
lai nodrošinātu vārda brīvību, 
b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, un 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varā un
pamattiesībās; tomēr uzsver, ka ir izšķiroši 
svarīgi turpināt reformu procesu ar ceturtās 
tiesu varas reformu paketes palīdzību, kas 
pievēršas a) jautājumiem attiecībā uz 
noziedzīgu nodarījumu pārāk plašu 
definīciju krimināllikumā un it īpaši par 
to, kas ir terora akts saskaņā ar 
kriminālkodeksu un pretterorisma likumu, 
pastāvot steidzamai nepieciešamībai ieviest 
skaidru nodalījumu starp terorisma 
veicināšanu un kūdīšanu uz vardarbību un 
nevardarbīgu ideju paušanu, ievērojot 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, lai 
nodrošinātu vārda un plašsaziņas līdzekļu
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advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;

brīvību, b) procedūrām, tostarp 
neatkarīgai un objektīvai tiesību normu 
interpretācijai, ievērojot pamattiesības, 
piemēram, atļaujot aizstāvības advokātiem 
pilnu piekļuvi kriminālvajāšanas lietai un 
novēršot bažas par pierādījumu kvalitāti 
un konsekvenci, un c) efektivitātei, 
piemēram, attiecībā uz neizskatīto lietu 
uzkrāšanos, kas apvienojumā ar 
procesuālajām normām izraisa tādas 
problēmas kā pārlieku ilgi pirmstiesas 
apcietinājuma periodi;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un 
pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 
izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, 
lai nodrošinātu vārda brīvību, 
b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, un 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un 
pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 
izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumam par
pretterorisma likumu ļaunprātīgu 
izmantošanu politiski motivētai 
kriminālvajāšanai pret kritiķiem,
žurnālistiem un opozīcijas locekļiem, 
nepamatojot šīs apsūdzības brīvā un 
godīgā tiesas procesā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, 
lai nodrošinātu vārda brīvību, b) 
jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, un c) 
nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;
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Or. en

Grozījums Nr. 133
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un 
pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 
izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai 
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, 
lai nodrošinātu vārda brīvību, 
b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, un
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;

7. uzsver, ka Turcijas tiesu sistēmas 
reformai ir centrāla nozīme 
demokrātiskās konsolidācijas centienos 
Turcijā; uzsver, ka Turcijas tiesu sistēma 
joprojām cieš no pārmērīgas darba 
slodzes, nepietiekamas neatkarības un 
objektivitātes trūkuma; atzinīgi vērtē trešo 
tiesu varas reformu paketi kā soli virzienā 
uz visaptverošu reformu procesu tiesu 
varas un pamattiesību jomā; norāda, ka 
ievērojams progress ir panākts attiecībā 
uz tiesu iestāžu darbinieku apmācību un 
tiesu sistēmas tehnoloģisko 
infrastruktūru; tomēr uzsver, ka ir 
izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai 
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, 
lai nodrošinātu vārda brīvību, 
b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai un
d) nepieciešamībai likvidēt jebkāda veida 
īpašās tiesas un lietas, ko tās izskata;

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un 
pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 
izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai 
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, 
lai nodrošinātu vārda brīvību, 
b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, un 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un 
pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 
izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai 
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, 
lai nodrošinātu vārda brīvību, 
b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, un 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai; uzsver, ka tiesu 
iestāžu reforma ir obligāts 
priekšnoteikums Turcijas modernizācijai 
un ka šādas reformas rezultātā ir 
jāizveido moderna, efektīva, pilnīgi 
neatkarīga un objektīva tiesu sistēma, 
visiem pilsoņiem garantējot likumā 
paredzēto procedūru pienācīgu 
ievērošanu; šajā sakarā īpašu uzmanību 
pievērš Pinar Selek tiesāšanai, kura ilga 
gandrīz 15 gadus, un kuras rezultātā, 
neraugoties uz trim attaisnojošiem 
lēmumiem, 2013. gada 24. janvārī 
Stambulā Smago noziegumu 
krimināltiesa nr. 12 piesprieda mūža 
ieslodzījumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 135
Kristian Vigenin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un 
pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 
izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai 
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, 
lai nodrošinātu vārda brīvību, 
b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, un 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un 
pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 
izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai 
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu,
lai nodrošinātu vārda brīvību, 
b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, un 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai; atzinīgi vērtē 
izmaiņas Kriminālprocesa kodeksā un 
Sodu un drošības pasākumu izpildes 
likumā, atļaujot izmantot tiesās dzimto 
valodu, un cer uz to ātru īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un 
pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu 
paketi kā soli virzienā uz visaptverošu 
reformu procesu tiesu varas un 
pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir 
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izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai 
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, 
lai nodrošinātu vārda brīvību, 
b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, un 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;

izšķiroši svarīgi turpināt reformu procesu 
ar ceturtās tiesu varas reformu paketes 
palīdzību, kas pievēršas a) jautājumiem 
attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu pārāk 
plašu definīciju krimināllikumā vai 
pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai 
nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz 
vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, 
lai nodrošinātu vārda brīvību, pulcēšanās 
un biedrošanās brīvību, tiesības streikot 
un tiesības slēgt koplīgumus, 
b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi 
pirmstiesas apcietinājuma periodi, un 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka tiesu sistēmas reforma ir 
obligāts priekšnoteikums Turcijas 
modernizācijas centienu panākumiem un 
ka šādas reformas rezultātā ir jāizveido 
moderna, efektīva, pilnīgi neatkarīga un 
objektīva tiesu sistēma, kas visiem 
pilsoņiem garantē likumā paredzēto 
procedūru pienācīgu ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

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

7.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”; aicina 
Turcijas iestādes veikt likumdošanas 
pasākumus un atspoguļot ECT 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 
vadlīnijas par cilvēktiesībām un terorisma 
apkarošanu (2002. gada 11. jūlijs);

Or. en

Grozījums Nr. 139
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a atzinīgi vērtē to, ka tika pieņemts un 
stājās spēkā tiesību akts, kas paredz 
tiesības uz aizstāvību Turcijas tiesās 
jebkurā valodā, nevis tikai turku valodā; 
atzinīgi vērtē to, ka 19. janvārī stājās 
spēkā likums par kompensācijas 
izmaksāšanu sakarā ar ilgu tiesas prāvu 
un tiesas spriedumu vēlu vai daļēju izpildi 
vai neizpildi, un pauž cerību, ka 
paredzētais iekšzemes tiesiskās 
aizsardzības līdzeklis samazinās Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā neizskatīto lietu skaitu 
pret Turciju;

Or. en



AM\926673LV.doc 77/115 PE504.377v01-00

LV

Grozījums Nr. 140
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka ir svarīgi turpināt reformu 
procesu ar ceturtās tiesu varas reformu 
paketes palīdzību, kura jāstājas spēkā pēc 
iespējas drīzāk un kura pievēršas 
a) jautājumiem attiecībā uz noziedzīgu 
nodarījumu plašu definīciju 
krimināllikumā vai pretterorisma likumā, 
pastāvot steidzamai nepieciešamībai 
ieviest skaidru nodalījumu starp terorisma 
veicināšanu un kūdīšanu uz vardarbību 
un nevardarbīgu ideju paušanu, lai 
nodrošinātu vārda brīvību, b) jautājumam 
par to, ka ir pārāk ilgi pirmstiesas 
apcietinājuma periodi, un 
c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības 
advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a pauž bažas par notiekošajām tiesas 
prāvām un ilgo pirmstiesas 
apcietinājumu, kurā atrodas aktīvisti, 
juristi, žurnālisti un TGNA locekļi, kas 
ievēlēti no opozīcijas partijām, kas ir 
likumīgas politiskas darbības un 
politiskas biedrošanās un līdzdalības 
tiesību traucējums; atzinīgi vērtē Turcijas 
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valdības izveidoto īpašo tiesu likvidēšanu, 
par ko 2005. gadā nobalsoja Parlaments, 
tomēr pauž nožēlu par to, ka šo tiesu 
slēgšana neietekmēs pašreizējās 
kriminālvajāšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a šajā sakarā kritizē to, ka tika arestēti 
studenti (tostarp turku izcelsmes 
Francijas pilsone Sevil Sevimli), kas 
piedalījās miermīlīgos protestos un 
izmantoja nevardarbīgas idejas 
demonstrācijā izglītības un uzskatu 
brīvības atbalstam;

Or. de

Grozījums Nr. 143
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, 
Michèle Rivasi

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a pauž bažas par vairākām nesen 
notikušām slepkavībām, jo īpaši par četru 
vecu sieviešu, kuras bija armēņu 
izcelsmes Turcijas pilsones, 
noslepkavošanu Stambulā, kas nepalīdz 
Turcijas centieniem ceļā uz Turcijas 
pievienošanās ES; aicina Turcijas valdību 
pilnībā izmeklēt šo jautājumu, ievērojot 
tiesiskas un demokrātiskas procedūras, kā 
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tas izriet no visām attiecīgajā 
starptautiskajām konvencijām par 
cilvēktiesību ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a lai uzlabotu tiesvedības efektivitāti un 
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 
un prokuroru apmācībai šim nolūkam;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a pauž nopietnas bažas par nopietnām, 
pastāvīgām un daudzpusīgām politiskās
diskriminācijas izpausmēm, ar ko kurdus 
atbalstošā opozīcijas partija BDP saskārās 
2012. gadā, tostarp par parlamentārās 
imunitātes atņemšanu vairākiem TGNA 
ievēlētiem deputātiem un draudiem 
likvidēt partiju; pauž dziļu nožēlu par 
kaitējumu, kas nodarīts ar tūkstošiem 
BDP un citu aktīvistu arestu, un par viņu 
turēšanu pirmstiesas apcietinājumā 
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gadiem ilgi un aicina Turcijas valdību 
steidzami mainīt likumus un reglamentēt 
tiesu sistēmu, lai izlabotu nodarīto 
kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b uzskata, ka 2013. gada 24. janvāra 
spriedums Pinar Selek lietā ir 
acīmredzams piemērs Turcijas tieslietu 
sistēmas trūkumiem un izmeklēšanas 
vājumam Turcijā; uzskata šo tiesas 
procesu par testu tiesiskumam un tiesu 
uzticamībai Turcijā;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b atzinīgi vērtē to, ka stājās spēkā 
likums, ar ko izveido Samierināšanas 
komiteju nolūkā izveidot iekšzemes 
tiesiskās aizsardzības līdzekli, lai saskaņā 
ar ECT principiem nepieļautu pārmērīgi 
ilgus tiesas procesus;

Or. en
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Grozījums Nr. 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b norāda, ka ad hoc delegācija, kas 
novēro Turcijā pret žurnālistiem 
ierosinātos tiesas procesus, turpinās 
novērot žurnālistu tiesāšanu un sekos 
tam, kā tiesu reforma Turcijā ietekmē 
vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu 
brīvību; 

Or. en

Grozījums Nr. 149
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
7.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.c atzinīgi vērtē to, ka TGNA 2013. gada 
24. janvārī pieņēma „Likumu par 
aizstāvību izvēlētajā valodā” tiesas 
prāvās;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. mudina Turciju pieņemt Cilvēktiesību 
rīcības plānu, kādu to sagatavojusi 

8. mudina Turciju pieņemt Cilvēktiesību 
rīcības plānu, kādu to sagatavojusi 
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Tieslietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas 
Padomi, balstoties uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru, lai pievērstos 
jautājumiem, ko izvirzīti Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumos, ar kuriem 
tika atzīts, ka Turcija pārkāpj noteikumus, 
kas paredzēti Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā (ECHR); atbalsta Tieslietu 
ministriju un Tiesnešu un prokuroru augsto 
padomi (Augstā padome), tām sniedzot 
apmācību tiesnešiem un prokuroriem 
cilvēktiesību jomā; atzinīgi vērtē to, ka 
Augstā padome nosaka jaunus 
novērtēšanas kritērijus attiecībā uz 
tiesnešiem un prokuroriem, respektējot 
ECHR noteikumus un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumus;

Tieslietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas 
Padomi, balstoties uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru, lai pievērstos 
jautājumiem, ko izvirzīti Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumos, ar kuriem 
tika atzīts, ka Turcija pārkāpj noteikumus, 
kas paredzēti Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā (ECHR); mudina Turciju 
pastiprināt centienus pilnībā īstenot ECT 
judikatūru un atbalsta Tieslietu ministriju 
un Tiesnešu un prokuroru augsto padomi 
(Augstā padome), tām sniedzot apmācību 
tiesnešiem un prokuroriem cilvēktiesību 
jomā; atzinīgi vērtē to, ka Augstā padome 
nosaka jaunus novērtēšanas kritērijus 
attiecībā uz tiesnešiem un prokuroriem, 
respektējot ECHR noteikumus un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumus;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. mudina Turciju pieņemt Cilvēktiesību 
rīcības plānu, kādu to sagatavojusi 
Tieslietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas 
Padomi, balstoties uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru, lai pievērstos 
jautājumiem, ko izvirzīti Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumos, ar kuriem 
tika atzīts, ka Turcija pārkāpj noteikumus, 
kas paredzēti Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā (ECHR); atbalsta Tieslietu 
ministriju un Tiesnešu un prokuroru augsto 
padomi (Augstā padome), tām sniedzot 
apmācību tiesnešiem un prokuroriem 
cilvēktiesību jomā; atzinīgi vērtē to, ka 
Augstā padome nosaka jaunus 
novērtēšanas kritērijus attiecībā uz 
tiesnešiem un prokuroriem, respektējot 

8. mudina Turciju pieņemt Cilvēktiesību 
rīcības plānu, kādu to sagatavojusi 
Tieslietu ministrija, sadarbībā ar Eiropas 
Padomi, balstoties uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru, lai pievērstos 
jautājumiem, kas izvirzīti Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumos, ar kuriem 
tika atzīts, ka Turcija pārkāpj noteikumus, 
kas paredzēti Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā (ECHR), un prasa tos īstenot; 
atbalsta Tieslietu ministriju un Tiesnešu un 
prokuroru augsto padomi (Augstā 
padome), tām sniedzot apmācību 
tiesnešiem un prokuroriem cilvēktiesību 
jomā; atzinīgi vērtē to, ka Augstā padome 
nosaka jaunus novērtēšanas kritērijus 
attiecībā uz tiesnešiem un prokuroriem, 



AM\926673LV.doc 83/115 PE504.377v01-00

LV

ECHR noteikumus un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumus;

respektējot ECHR noteikumus un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumus;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a atkārtoti pauž bažas par praksi uzsākt 
kriminālvajāšanu pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, aktīvistiem un žurnālistiem, 
kas ziņojuši par pierādījumiem saistībā ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem vai citiem 
sabiedrībai svarīgiem jautājumiem; 
uzskata, ka viens no galvenajiem 
šķēršļiem pilnīgai cilvēktiesību 
aizsardzībai Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Maria Eleni Koppa, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
efektīvu aizsardzību cilvēktiesību 
aizstāvjiem; pauž bažas par to, ka 
joprojām notiek prāvas pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem un viņi tiek saukti pie 
atbildības; šajā sakarā īpašu uzmanību 
pievērš rekstnieces, socioloģes un 
feministes Pinar Selek tiesāšanai, kura 
ilga gandrīz 15 gadus, un kuras rezultātā, 
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neraugoties uz trim attaisnojošiem 
lēmumiem, 2013. gada 24. janvārī 
piesprieda mūža ieslodzījumu; stingri 
nosoda šo lēmumu, norādot, ka tik ilga šīs 
lietas izskatīšana tiesā rada jautājumus 
par tiesībām uz brīvību un drošību, kā arī 
par tiesībām uz taisnīgu tiesu, kā 
paredzēts attiecīgi Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 5. un 6. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina Turciju atkārtoti apliecināt 
savu apņemšanos cīnīties pret 
nesodāmību, pastiprināt centienus 
pievienoties Starptautiskās krimināltiesas 
(SKT) Romas statūtiem un pilnībā 
pielāgot savus tiesību aktus visām 
saistībām saskaņā ar Romas Statūtiem, 
tostarp iestrādājot noteikumus par tūlītēju 
un pilnīgu sadarbību ar Starptautisko 
krimināltiesu, valsts tiesās veikt efektīvu 
izmeklēšanu un sodīšanu par genocīdu, 
noziegumiem pret cilvēci un kara 
noziegumiem un pievienoties Nolīgumam 
par tiesas privilēģijām un imunitāti 
(APIC); 

Or. en

Grozījums Nr. 155
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir 
steidzami nepieciešams reformēt likumu 
interneta jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi reformēt interneta 
likumu un uzlabot plašsaziņas līdzekļu 
brīvību; uzsver nepieciešamību izskaust 
ierobežojumus Turcijas pilsoņu piekļuvei 
informācijai un nostiprināt šīs tiesības; 
uzsver nepieciešamību turpināt reformēt 
tiesību aktus, kas nosaka nesamērīgi 
augstus naudassodus plašsaziņas 
līdzekļiem, dažkārt izraisot to slēgšanu vai 
pašcenzūru;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
stingri nosoda to, ka turpinās žurnālistu 
kriminālvajāšana un joprojām liels skaits 
žurnālistu atrodas ieslodzījumā; uzsver, 
ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas nosaka 
nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā; uzsver, ka ir svarīgi risināt 
pamattiesību ierobežojumus plašākā 
tiesiskuma kontekstā gan attiecībā uz 
likuma formulējumu, gan piemērošanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 157
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju;
stingri kritizē to, ka liels skaits žurnālistu 
atrodas ieslodzījumā un turpinās vairākas 
tiesvedības pret kritiski noskaņotiem 
žurnālistiem, līdz ar apdraudot uzskatu 
brīvību un preses brīvību; uzsver, ka ir 
svarīgi atcel tiesību aktus, kas nosaka 
nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 158
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; pauž 
lielas bažas par pieaugošo vārda brīvības 
pārkāpumu skaitu un tās de facto papildu 
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plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

ierobežošanu; uzsver, ka ir svarīgi atcel 
tiesību aktus, kas nosaka nesamērīgi 
augstus naudassodus plašsaziņas 
līdzekļiem, dažkārt izraisot to slēgšanu vai 
pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Ismail Ertug

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus administratīvos 
nodokļu naudassodus plašsaziņas 
līdzekļiem, dažkārt izraisot to slēgšanu vai 
pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 

9. 
atgādina, ka vārda brīvība, plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms un digitālās brīvības ir 
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sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

Eiropas pamatvērtības un ka patiesi 
demokrātiskai sabiedrībai nepieciešama 
patiesa vārda brīvība, tostarp tiesības uz 
opozīciju; uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību 
aktus, kas nosaka nesamērīgi augstus 
naudassodus plašsaziņas līdzekļiem, 
dažkārt izraisot to slēgšanu vai pašcenzūru, 
un ka ir steidzami nepieciešams reformēt 
likumu interneta jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta
jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību 
aktus, kas nosaka nesamērīgi augstus 
naudassodus plašsaziņas līdzekļiem, 
dažkārt izraisot to slēgšanu vai pašcenzūru, 
un ka ir steidzami nepieciešams reformēt 
likumu interneta jomā;

Or. nl

Grozījums Nr. 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
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pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus nodokļu
naudassodus plašsaziņas līdzekļiem, 
dažkārt izraisot to slēgšanu vai pašcenzūru, 
un ka ir steidzami nepieciešams reformēt 
likumu interneta jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu 
īpašo lomu demokrātijas stiprināšanā un 
aicina varasiestādes nodrošināt tiem 
neatkarību, ilgtspēju un atbilstību Eiropas 
standartiem; pauž bažas par to, ka šajā 
jomā ar iepriekšējām reformām panāktais 
ievērojamais progress ir zaudēts un 
Turcijai šobrīd starp visām Eiropas 
Padomes loceklēm ir vislielākais skaits 
ECT lēmumu par vārda brīvības 
pārkāpumiem; atkārtoti norāda uz 
nepieciešamību grozīt Konstitūcijas 26. un 
28. pantu, kas ierobežo vārda brīvību, 
pamatojoties uz valsts drošību, sabiedrisko 
kārtību un valsts vienotību, kā arī 
nepieciešamību izmainīt Kriminālkodeksa 
un Pretterorisma likuma pantus, kurus 
izmanto vārda brīvības ierobežošanai; 
pauž bažas jo īpaši par to, ka 
Kriminālkodeksu un Pretterorisma 
likumu izmanto, lai vajātu nevardarbīgus 
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paziņojumus, ja tiek uzskatīts, ka tie 
atbalsta teroristu organizāciju mērķus;
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā; pauž nožēlu par to, 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; 
nosoda žurnālistu, rakstnieku, izdevēju, 
akadēmisko aprindu pārstāvju, 
cilvēktiesību aizstāvju, miermīlīgu 
demonstrantu un aktīvistu, kurdu 
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politisko partiju un asociāciju 
amatpersonu nelikumīgu saukšanu pie 
atbildības;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā; uzstāj, ka pret žurnālistiem 
notiekošās tiesas prāvas būtu jāīsteno 
pārredzamā veidā, ievērojot tiesiskumu un 
nodrošinot pienācīgus apstākļus, 
piemēram, attiecīgajam uzklausīšanas 
veidam piemērotas telpas, precīzu 
transkriptu izplatīšanu aizturētajiem, kā 
arī žurnālistu informēšanu par viņiem 
izvirzītajām apsūdzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā; ar bažām norāda, ka lielākā daļa 
plašsaziņas līdzekļu pieder un ir 
koncentrēti lielos konglomerātos ar 
plašām interesēm, kas pārsniedz brīvu 
informācijas un ideju apriti; atkārtoti 
prasa pieņemt jaunu plašsaziņas līdzekļu 
likumu, kas cita starpā reglamentētu 
tādus jautājumus kā neatkarība, 
īpašumtiesības un administratīvā 
kontrole;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā; pievienojas EDSO pārstāvja 
plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājumos 
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bažām par žurnālistu arestu jaunāko vilni 
un atkārto aicinājumu varasiestādēm 
īstenot tiesību aktu reformu saistībā ar 
valsts pretterorisma likumu, saskaņā ar 
kuru aptuveni 100 žurnālisti joprojām 
gaida tiesu;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
pamatvērtības un ka patiesi demokrātiskai 
sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda 
brīvība, tostarp tiesības uz opozīciju; 
uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas 
nosaka nesamērīgi augstus naudassodus 
plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to 
slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir steidzami 
nepieciešams reformēt likumu interneta 
jomā; nosoda nepārtraukto žurnālistu 
apcietināšanu un uzstāj, ka Turcijas 
valdībai jāsāk īstenot atbilstošas 
procedūras, lai garantētu vārda un 
izpausmes brīvību Turcijas sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a pauž bažas par to, ka Radio un 
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televīzijas uzņēmumu izveides un 
raidījumu akts satur plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ierobežojumus, kurus var 
subjektīvi interpretēt, piemēram, par 
„ģimenes aizsardzību” un „sabiedrības 
morāli”, kas nav ietverti ES audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu 
direktīvā;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a norāda, ka, neraugoties uz lielām 
reformām attiecībā uz cilvēktiesībām, 
preses brīvības jomā situācija pasliktinās; 
turklāt nosoda praksi ieslodzīt žurnālistus, 
pamatojoties uz neskaidrām apsūdzībām 
terorismā; prasa ļaut presei ziņot brīvi, 
nebaidoties no apcietināšanas, kā arī 
izbeigt vajāšanu saistībā ar runāšanu par 
politiski jutīgiem jautājumiem; atzinīgi 
vērtē pozitīvās pārmaiņas saistībā ar to, ka 
stājās spēkā tiesības uz aizstāvību Turcijas 
tiesās jebkurā valodā, nevis tikai turku 
valodā;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzskata, ka 2013. gada 24. janvāra 
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spriedums Pinar Selek lietā ir 
acīmredzams piemērs Turcijas tieslietu 
sistēmas trūkumiem un izmeklēšanas 
vājumam Turcijā; uzskata, ka šī tiesas 
prāva parāda nožēlojamu tiesu 
uzticamības trūkumu Turcijā;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a iesaka Turcijas varasiestādēm ļaut 
brīvi izmantot kurdu valodu visos 
sabiedriskās dzīves aspektos kurdu valodā 
runājošajos apgabalos, tostarp skolās, 
pašvaldībās, tiesās un uzņēmējdarbībā; 
mudina Turcijas valdību strādāt pie tā, lai 
kurdu valoda būtu daļa no bilingvālās 
izglītības, sākot jau no bērnudārza, un 
uzsākt valsts atbalsta programmu 
skolotāju apmācībai kurdu valodās; 
uzsver, ka ir svarīgi, lai premjerministrs 
R. T. Erdoğan un viņa valdība ietu tālāk, 
pārliecinot turku sabiedrību par to, ka 
reformas, kuru mērķis ir vienāda 
attieksme, ir vajadzīgas, pamatojoties uz 
tiesiskumu, taisnīgumu un kopēju vēsturi, 
kā arī pārliecinot kurdus par to, ka 
reformas tiks pilnībā īstenotas; iesaka 
Turcijas valdībai palīdzēt informēt 
sabiedrību par daudzvalodības 
starptautisko leģitimitāti attiecībā uz 
izglītību, etnisko dažādību un plašākām 
pilnvarām pašvaldībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b pauž bažas par to, ka policija lieto 
pārmērīgu spēku demonstrācijās par 
kurdu jautājumu, studentu tiesībām un 
arodbiedrību tiesībām; uzsver, ka, 
neskatoties uz juridiskiem uzlabojumiem, 
drošības spēku īstenota spīdzināšana un 
slikta izturēšanās joprojām izraisa lielas 
bažas;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
9.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.c uzskata, ka Turcijas politisko partiju 
režīms joprojām ir būtisks ierobežojums 
biedrošanās brīvībai; aicina Turciju 
saskaņā ar Venēcijas komisijas 
ieteikumiem konstitucionāli ierobežot 
partiju slēgšanu, attiecinot to tikai uz tām 
politiskajām partijām, kas aizstāv 
vardarbības izmantošanu kā līdzekli, lai 
gāztu konstitucionālo kārtību;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt sadaļas par 
tiesu varu un pamattiesībām un par 
tieslietām un iekšlietām sarunu procesā 
un tās slēgt kā pašas pēdējās; uzsver, ka 
oficiāli kritēriji nodrošinātu skaidru 
plānu un dotu pamudinājumu reformu 
procesam; tādēļ aicina Padomi atkārtoti 
veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. un 
24. sadaļu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt sadaļas par 
tiesu varu un pamattiesībām un par 
tieslietām un iekšlietām sarunu procesā 
un tās slēgt kā pašas pēdējās; uzsver, ka 
oficiāli kritēriji nodrošinātu skaidru 
plānu un dotu pamudinājumu reformu 
procesam; tādēļ aicina Padomi atkārtoti 
veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. un 
24. sadaļu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno svītrots



PE504.377v01-00 98/115 AM\926673LV.doc

LV

pieeju pasteidzināti atvērt sadaļas par 
tiesu varu un pamattiesībām un par 
tieslietām un iekšlietām sarunu procesā 
un tās slēgt kā pašas pēdējās; uzsver, ka 
oficiāli kritēriji nodrošinātu skaidru 
plānu un dotu pamudinājumu reformu 
procesam; tādēļ aicina Padomi atkārtoti 
veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. un 
24. sadaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt sadaļas par 
tiesu varu un pamattiesībām un par 
tieslietām un iekšlietām sarunu procesā 
un tās slēgt kā pašas pēdējās; uzsver, ka 
oficiāli kritēriji nodrošinātu skaidru 
plānu un dotu pamudinājumu reformu 
procesam; tādēļ aicina Padomi atkārtoti 
veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. un 
24. sadaļu;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 179
Sophocles Sophocleous

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
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iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus 
tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu;

iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus
tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu;

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
izveidot intensīvāku dialogu, atverot
sadaļas par tiesu varu un pamattiesībām un 
par tieslietām un iekšlietām sarunu procesa
sākumā un slēdzot tās kā pašas pēdējās; 
uzsver, ka oficiāli kritēriji tajās jomās, kur 
Turcijai vajadzīgi turpmāki uzlabojumi,
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus 
tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 

10. atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
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nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus 
tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu;

nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus 
tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu;

Or. nl

Grozījums Nr. 182
Ioannis Kasoulides

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus 
tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu;

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi un visas iesaistītās puses
atkārtoti veltīt centienus tam, lai veicinātu
23. un 24. sadaļas atvēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus 

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
sarunu programmās ar jaunajām 
kandidātvalstīm pasteidzināti atvērt 
sadaļas par tiesu varu un pamattiesībām un 
par tieslietām un iekšlietām sarunu procesā 
un tās slēgt kā pašas pēdējās; uzsver, ka 
oficiāli kritēriji nodrošinātu skaidru plānu 
un dotu pamudinājumu reformu procesam; 
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tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu; tādēļ aicina Padomi atkārtoti veltīt 
centienus tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu 
un aicina Turcijas valdību pildīt visas 
attiecīgās juridiskās saistības, kas izriet no 
acquis communautaire un sarunu 
programmas un pilnībā un bez 
diskriminācijas ievērot ES dalībvalstu 
suverēnās tiesības, it īpaši attiecībā uz 
pamattiesībām un tiesu sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus 
tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu;

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus 
tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu; norāda 
uz nesenajiem plašsaziņas līdzekļu 
ziņojumiem par Francijas valdības
nodomu atbloķēt nodaļu par ekonomikas 
un monetāro politiku; uzskata, ka tas 
varētu būt katalizators tālākai pozitīvai 
virzībai ceļā uz pievienošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus 
tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu;

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu 
un pamattiesībām un par tieslietām un 
iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā 
pašas pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji 
nodrošinātu skaidru plānu un dotu 
pamudinājumu reformu procesam; tādēļ 
aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus 
tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu, un 
aicina Komisiju iesniegt izskatīšanas 
ziņojumus par šīm nodaļām;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a mudina Turciju pielāgot savus 
tiesību aktus datu aizsardzības acquis; 
uzsver, ka Turcijai būtu jāratificē gan 
Eiropas Padomes Konvencija par personu 
aizsardzību attiecībā uz automātisku 
personas datu apstrādi, gan 
papildprotokols par uzraudzības iestādēm 
un pārrobežu datu plūsmu, lai uzlabotu 
ES un Turcijas attiecības tiesu un 
policijas sadarbības, terorisma 
apkarošanas un kiberdrošības jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē likumu par ombudu un 
pirmā galvenā ombuda iecelšanu, kuram 
savos lēmumos būs jānodrošina uzticamība 
šai iestādei; uzsver, ka ombuda izveide ir 
nozīmīgs solis, lai aizsargātu pilsoņu 
tiesības un nodrošinātu valsts pārvaldes 
pārskatatbildību; aicina ombuda padomi 
nodrošināt, ka noteikumi par iekšējo 
lēmumu pieņemšanas procedūru garantē 
iestādes neatkarību;

11. atzinīgi vērtē likumu par ombudu un 
pirmā galvenā ombuda iecelšanu, kuram 
savos lēmumos būs jānodrošina uzticamība 
šai iestādei; uzsver, ka galvenajam 
ombudam vajadzētu veicināt sabiedrības 
ticību publisko dienestu pārredzamībai un 
pārskatatbildībai; atgādina, ka galvenais 
ombuds un valdes locekļi būtu jāievēlē, 
izvēloties starp tādiem kandidātiem, kas ir 
bezpartejiski un objektīvi; aicina ombuda 
padomi nodrošināt, ka noteikumi par 
iekšējo lēmumu pieņemšanas procedūru 
garantē iestādes neatkarību un 
objektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē likumu par ombudu un 
pirmā galvenā ombuda iecelšanu, kuram 
savos lēmumos būs jānodrošina 
uzticamība šai iestādei; uzsver, ka ombuda 
izveide ir nozīmīgs solis, lai aizsargātu 
pilsoņu tiesības un nodrošinātu valsts 
pārvaldes pārskatatbildību; aicina ombuda 
padomi nodrošināt, ka noteikumi par 
iekšējo lēmumu pieņemšanas procedūru 
garantē iestādes neatkarību;

11. atzinīgi vērtē likumu par ombudu; 
uzsver, ka ombuda izveidei ir jābūt 
nozīmīgam solim, lai aizsargātu pilsoņu 
tiesības un nodrošinātu valsts pārvaldes 
pārskatatbildību; aicina ombuda padomi 
nodrošināt, ka noteikumi par iekšējo 
lēmumu pieņemšanas procedūru garantē 
iestādes neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē likumu par ombudu un 
pirmā galvenā ombuda iecelšanu, kuram 
savos lēmumos būs jānodrošina uzticamība 
šai iestādei; uzsver, ka ombuda izveide ir 
nozīmīgs solis, lai aizsargātu pilsoņu 
tiesības un nodrošinātu valsts pārvaldes 
pārskatatbildību; aicina ombuda padomi 
nodrošināt, ka noteikumi par iekšējo 
lēmumu pieņemšanas procedūru garantē 
iestādes neatkarību;

11. atzinīgi vērtē likumu par ombudu, 
kuram savos lēmumos būs jānodrošina 
uzticamība šai iestādei; uzsver, ka ombuda 
izveide ir nozīmīgs solis, lai aizsargātu 
pilsoņu tiesības un nodrošinātu valsts 
pārvaldes pārskatatbildību; aicina ombuda 
padomi nodrošināt, ka noteikumi par 
iekšējo lēmumu pieņemšanas procedūru 
garantē iestādes neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē likumu par ombudu un 
pirmā galvenā ombuda iecelšanu, kuram 
savos lēmumos būs jānodrošina uzticamība 
šai iestādei; uzsver, ka ombuda izveide ir 
nozīmīgs solis, lai aizsargātu pilsoņu 
tiesības un nodrošinātu valsts pārvaldes 
pārskatatbildību; aicina ombuda padomi 
nodrošināt, ka noteikumi par iekšējo 
lēmumu pieņemšanas procedūru garantē 
iestādes neatkarību;

11. atzinīgi vērtē likumu par ombudu un 
pirmā galvenā ombuda iecelšanu, kuram 
savos lēmumos būs jānodrošina uzticamība 
šai iestādei; uzsver, ka ombuda izveide ir 
nozīmīgs solis, lai aizsargātu pilsoņu 
tiesības un nodrošinātu valsts pārvaldes 
pārskatatbildību; norāda, organizācija 
„Human Rights Watch” 2013. gada 
pārskatā uzsvēra bažas par stingru 
valdības kontroli pār amatpersonu 
iecelšanu valsts cilvēktiesību iestādē, kas 
izveidota 2012. gada martā, un ombuda 
birojā, kas izveidots 2012. gada jūnijā; 
uzsver, ka valdībai būtu jāveic skaidri 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka netiek 
apdraudēta sabiedrības uzticība potenciāli 
svarīgiem uzraudzības mehānismiem;
aicina ombuda padomi nodrošināt, ka 
noteikumi par iekšējo lēmumu 
pieņemšanas procedūru garantē iestādes 
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neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turciju turpināt civilās 
kontroles procesu pār drošības spēkiem; 
aicina grozīt likumu par provinču 
pārvaldēm, lai dotu civilajām iestādēm 
plašāku ieskatu militārajās operācijās un 
Jandarma likumaizsardzības darbībā; 
uzsver, ka ir svarīgi izveidot neatkarīgu 
likumaizsardzības sūdzību iestādi, lai 
izmeklētu sūdzības par cilvēktiesību 
pārkāpumiem, sliktu apiešanos un 
iespējamu ļaunprātīgu izturēšanos no 
Turcijas likumaizsardzības orgānu puses; 
uzskata, ka nepieciešams reformēt 
juridiskos noteikumus par Augstākās 
militārās padomes sastāvu un pilnvarām;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 192
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina Turciju turpināt civilās 
kontroles procesu pār drošības spēkiem; 
aicina grozīt likumu par provinču 
pārvaldēm, lai dotu civilajām iestādēm 
plašāku ieskatu militārajās operācijās un 
Jandarma likumaizsardzības darbībā; 

12. mudina Turciju turpināt civilās 
kontroles procesu pār drošības spēkiem; 
aicina grozīt likumu par provinču 
pārvaldēm, lai dotu civilajām iestādēm 
plašāku ieskatu militārajās operācijās un 
Jandarma likumaizsardzības darbībā; 
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uzsver, ka ir svarīgi izveidot neatkarīgu 
likumaizsardzības sūdzību iestādi, lai 
izmeklētu sūdzības par cilvēktiesību 
pārkāpumiem, sliktu apiešanos un 
iespējamu ļaunprātīgu izturēšanos no 
Turcijas likumaizsardzības orgānu puses; 
uzskata, ka nepieciešams reformēt 
juridiskos noteikumus par Augstākās 
militārās padomes sastāvu un pilnvarām;

uzsver, ka ir svarīgi izveidot neatkarīgu 
likumaizsardzības sūdzību iestādi, lai 
izmeklētu sūdzības par cilvēktiesību
pārkāpumiem, sliktu apiešanos un 
iespējamu ļaunprātīgu izturēšanos no 
Turcijas likumaizsardzības orgānu puses;
atzinīgi vērtē likumprojektu Parlamentā 
par tiesībsargājošo iestāžu uzraudzības 
komiteju, kuras mērķis ir izmeklēt un 
sodīt tiesībaizsardzības iestāžu 
amatpersonas, kas iesaistītas noziegumos 
vai rīkojas pretlikumīgi; uzskata, ka 
nepieciešams reformēt juridiskos 
noteikumus par Augstākās militārās 
padomes sastāvu un pilnvarām;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a mudina Turciju izveidot valsts 
preventīvo mehānismu, kas pieprasīts 
Konvencijas pret spīdzināšanu 
fakultatīvajā protokolā, ko ratificēja 
2011. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Eduard Kukan

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atkārtoti pauž bažas par pastāvīgo 
praksi uzsākt kriminālvajāšanu pret 
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cilvēktiesību aizstāvjiem, aktīvistiem un 
žurnālistiem, kas ziņojuši par 
pierādījumiem saistībā ar cilvēktiesību 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem; uzsver faktu, ka apsūdzības par 
plāniem rīkot apvērsumu pret valdību, 
piemēram, Ergenekon un Balyoz 
(„Sledgehammer”) lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu un pārredzamu darbību un to 
nelokāmu apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; pauž bažas par norādēm 
par iespējamu nekonsekventu liecību 
izmantošanu; pauž nožēlu, ka uz šīm 
lietām met ēnu šaubas par to plašo jomu 
un procesuālajiem trūkumiem;

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13–20 
gadiem; uzsver, ka apsūdzības par plāniem 
rīkot apvērsumu pret valdību, piemēram, 
Ergenekon un Balyoz („Sledgehammer”) 
lietas, ir jāizmeklē, apliecinot Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
spēku un pienācīgu, neatkarīgu un 
pārredzamu darbību un to nelokāmu 
apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
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notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem; uzsver faktu, ka apsūdzības par 
plāniem rīkot apvērsumu pret valdību, 
piemēram, Ergenekon un Balyoz 
(„Sledgehammer”) lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu un pārredzamu darbību un to 
nelokāmu apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; pauž bažas par norādēm 
par iespējamu nekonsekventu liecību 
izmantošanu; pauž nožēlu, ka uz šīm 
lietām met ēnu šaubas par to plašo jomu un 
procesuālajiem trūkumiem;

notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem; uzsver faktu, ka KCK un
apsūdzības par plāniem rīkot apvērsumu 
pret valdību, piemēram, Ergenekon un 
Balyoz („Sledgehammer”) lietas, ir 
jāizmeklē, apliecinot Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
spēku un pienācīgu, neatkarīgu un 
pārredzamu darbību un to nelokāmu 
apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; pauž nožēlu, ka uz šīm 
lietām met ēnu šaubas par to plašo jomu un 
procesuālajiem trūkumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz”
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem; uzsver faktu, ka apsūdzības par 
plāniem rīkot apvērsumu pret valdību, 
piemēram, Ergenekon un Balyoz
(„Sledgehammer”) lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu un pārredzamu darbību un to 
nelokāmu apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; pauž bažas par norādēm par 
iespējamu nekonsekventu liecību 
izmantošanu; pauž nožēlu, ka uz šīm 
lietām met ēnu šaubas par to plašo jomu 
un procesuālajiem trūkumiem;

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz”
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem; uzsver faktu, ka apsūdzības par 
plāniem rīkot apvērsumu pret valdību, 
piemēram, Ergenekon un Balyoz
(„Sledgehammer”) lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu un pārredzamu darbību un to 
nelokāmu apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; pauž bažas par
apgalvojumiem, ka šajās lietās pret 
apsūdzētajiem ir izmantoti nepārliecinoši 
pierādījumi; pauž nožēlu, ka šo lietu 
leģitimitāti mazina šaubas par to pārmērīgi
plašo jomu un procesuālajiem trūkumiem, 
tādējādi saasinot sabiedrībā pastāvošo 
polarizāciju un traucējot demokrātiskai
konsolidācijai;



AM\926673LV.doc 109/115 PE504.377v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem; uzsver faktu, ka apsūdzības par 
plāniem rīkot apvērsumu pret valdību, 
piemēram, Ergenekon un Balyoz 
(„Sledgehammer”) lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu un pārredzamu darbību un to 
nelokāmu apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; pauž bažas par norādēm par 
iespējamu nekonsekventu liecību 
izmantošanu; pauž nožēlu, ka uz šīm 
lietām met ēnu šaubas par to plašo jomu un 
procesuālajiem trūkumiem;

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem pēc ilgām aizdomās turēto 
pirmstiesas aizturēšanām; uzsver faktu, ka 
apsūdzības par plāniem rīkot apvērsumu 
pret valdību, piemēram, Ergenekon un 
Balyoz („Sledgehammer”) lietas, ir 
jāizmeklē, apliecinot Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
spēku un pienācīgu, neatkarīgu un 
pārredzamu darbību un to nelokāmu 
apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; nepastāvot pienācīgam 
procesam, spriedumiem trūkst 
leģitimitātes un uzticamības, vienlaikus 
izraisot vēsu attieksmi, netaisnību un citus 
papildu kaitējumus; pauž bažas par 
norādēm par iespējamu nekonsekventu un 
safabricētu pierādījumu izmantošanu; pauž 
nožēlu, ka uz šo lietu saturu met ēnu 
šaubas par to plašo jomu un procesuālajiem 
trūkumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem; uzsver faktu, ka apsūdzības par 
plāniem rīkot apvērsumu pret valdību, 
piemēram, Ergenekon un Balyoz 
(„Sledgehammer”) lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu un pārredzamu darbību un to 
nelokāmu apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; pauž bažas par norādēm par 
iespējamu nekonsekventu liecību 
izmantošanu; pauž nožēlu, ka uz šīm lietām 
met ēnu šaubas par to plašo jomu un 
procesuālajiem trūkumiem;

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem; uzsver faktu, ka apsūdzības par 
plāniem rīkot apvērsumu pret valdību, 
piemēram, Ergenekon un Balyoz
(„Sledgehammer”) lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu un pārredzamu darbību un to 
nelokāmu apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; pauž bažas par norādēm par 
iespējamu nekonsekventu liecību 
izmantošanu; pauž nožēlu, ka uz šīm lietām 
met ēnu šaubas par to plašo jomu un 
procesuālajiem trūkumiem; uzsver 
vajadzību pēc visaptverošas tiesību aktu 
reformas attiecībā uz garo pirmstiesas 
aizturēšanas termiņu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem; uzsver faktu, ka apsūdzības par 
plāniem rīkot apvērsumu pret valdību, 
piemēram, Ergenekon un Balyoz 
(„Sledgehammer”) lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu un pārredzamu darbību un to 
nelokāmu apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; pauž bažas par norādēm par 
iespējamu nekonsekventu liecību 

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) pirmās instances tiesa 
notiesāja 324 aizdomās turētos uz 13-20 
gadiem; uzsver faktu, ka apsūdzības par 
plāniem rīkot apvērsumu pret valdību, 
piemēram, Ergenekon un Balyoz 
(„Sledgehammer”) lietas, ir jāizmeklē, 
apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju 
un tiesu iestāžu spēku un pienācīgu, 
neatkarīgu un pārredzamu darbību un to 
nelokāmu apņemšanos bez atrunām ievērot 
pamattiesības; pauž dziļas bažas par 
norādēm par iespējamu nekonsekventu un 
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izmantošanu; pauž nožēlu, ka uz šīm lietām 
met ēnu šaubas par to plašo jomu un 
procesuālajiem trūkumiem;

nepatiesu liecību izmantošanu; pauž 
nožēlu, ka uz šīm lietām met ēnu šaubas 
par to plašo jomu un procesuālajiem 
trūkumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē likumu, ar ko izveido 
Turcijas Valsts cilvēktiesību institūtu 
(TNHRI); aicina to nekavējoties īstenot, lai 
veicinātu un uzraudzītu efektīvu 
starptautisko cilvēktiesību standartu 
īstenošanu; uzsver, ka ir būtiski izmantot 
visus ES instrumentus, kas pieejami 
cilvēktiesību veicināšanas jomā, lai aktīvi 
atbalstītu TNHRI izveidi un labu darbību 
un pilnvaru piešķiršanu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām;

14. atzinīgi vērtē likumu, ar ko izveido 
Turcijas Valsts cilvēktiesību institūtu 
(TNHRI); aicina to nekavējoties īstenot, lai 
veicinātu un uzraudzītu efektīvu 
starptautisko cilvēktiesību standartu 
īstenošanu;

Or. nl

Grozījums Nr. 202
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē likumu, ar ko izveido 
Turcijas Valsts cilvēktiesību institūtu 
(TNHRI); aicina to nekavējoties īstenot, lai 
veicinātu un uzraudzītu efektīvu 
starptautisko cilvēktiesību standartu 
īstenošanu; uzsver, ka ir būtiski izmantot 
visus ES instrumentus, kas pieejami 
cilvēktiesību veicināšanas jomā, lai aktīvi 
atbalstītu TNHRI izveidi un labu darbību 

14. atzinīgi vērtē likumu, ar ko izveido 
Turcijas Valsts cilvēktiesību institūtu 
(TNHRI); aicina to nekavējoties īstenot, lai 
veicinātu un uzraudzītu efektīvu 
starptautisko cilvēktiesību standartu 
īstenošanu; uzsver, ka ir būtiski izmantot 
visus ES instrumentus, kas pieejami 
cilvēktiesību veicināšanas jomā, lai aktīvi 
atbalstītu TNHRI izveidi un labu darbību 
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un pilnvaru piešķiršanu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām;

un pilnvaru piešķiršanu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām; atzinīgi vērtē 
to, ka Konstitucionālajā tiesā kopš 
2012. gada septembra ir paredzētas 
tiesības iesniegt individuālu pieteikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b norāda uz ierobežoto progresu darba 
un arodbiedrību tiesību jomā; pauž nožēlu 
par to, ka ierēdņu arodbiedrību tiesības 
joprojām neatbilst ES un SDO 
standartiem un ka arodbiedrību 
kolektīvajām prasībām ir daudzi 
ierobežojumi; aicina Turciju turpināt 
darbu pie jauniem tiesību aktiem šajā 
jomā, lai nodrošinātu atbilstību ES acquis 
un SDO konvencijām;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes 
aizsardzību un pret sievietēm vērstas 
vardarbības novēršanu; uzteic valsts rīcības 
plānu vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai (2012.-2015. gadam) un 
uzsver nepieciešamību to efektīvi piemērot 
visā valstī; aicina Ģimenes lietu un sociālās 
politikas ministriju turpināt centienus, lai 
palielinātu sievietēm un apdraudētiem 
mazgadīgajiem paredzēto patvērumu skaitu 
un kvalitāti; uzsver, ka ir būtiski sniegt 
sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības 
upuriem, konkrētas alternatīvas un izredzes 
sevi uzturēt; mudina Turciju vēl tālāk 
palielināt profilakses centienus visos 
līmeņos cīņā pret "slepkavībām goda 
aizstāvībai", vardarbību ģimenē un 
piespiedu laulību un mazu meiteņu laulību 
fenomenu; aicina ministriju arī turpmāk 
aktīvi veicināt sieviešu piedalīšanos darba 
tirgū, kas vēl joprojām ir neliela, politikā
un vadības līmenī pārvaldē un privātajā 

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes 
aizsardzību un pret sievietēm vērstas 
vardarbības novēršanu; uzteic valsts rīcības 
plānu vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai (2012.–2015. gadam) un 
uzsver nepieciešamību to efektīvi piemērot 
visā valstī; aicina Ģimenes lietu un sociālās 
politikas ministriju turpināt centienus, lai 
palielinātu sievietēm un apdraudētiem 
mazgadīgajiem paredzēto patvērumu skaitu 
un kvalitāti; uzsver, ka ir būtiski sniegt 
sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības 
upuriem, konkrētas alternatīvas un izredzes 
sevi uzturēt; mudina Turciju vēl tālāk 
palielināt profilakses centienus visos 
līmeņos cīņā pret "slepkavībām goda 
aizstāvībai", vardarbību ģimenē un 
piespiedu laulību un mazu meiteņu laulību 
fenomenu; aicina ministriju arī turpmāk 
aktīvi veicināt sieviešu piedalīšanos darba 
tirgū, kas vēl joprojām ir neliela, politisko 
lēmumu pieņemšanā un vadības līmenī 
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sektorā, vajadzības gadījumā paredzot 
kvotu rezervēšanu;

pārvaldē un privātajā sektorā; atzinīgi vērtē 
valsts amatpersonu apmācību dzimumu 
līdztiesības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes 
aizsardzību un pret sievietēm vērstas 
vardarbības novēršanu; uzteic valsts rīcības 
plānu vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai (2012.-2015. gadam) un 
uzsver nepieciešamību to efektīvi piemērot 
visā valstī; aicina Ģimenes lietu un sociālās 
politikas ministriju turpināt centienus, lai 
palielinātu sievietēm un apdraudētiem 
mazgadīgajiem paredzēto patvērumu skaitu 
un kvalitāti; uzsver, ka ir būtiski sniegt 
sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības 
upuriem, konkrētas alternatīvas un izredzes 
sevi uzturēt; mudina Turciju vēl tālāk 
palielināt profilakses centienus visos 
līmeņos cīņā pret "slepkavībām goda 
aizstāvībai", vardarbību ģimenē un 
piespiedu laulību un mazu meiteņu laulību 
fenomenu; aicina ministriju arī turpmāk 
aktīvi veicināt sieviešu piedalīšanos darba 
tirgū, kas vēl joprojām ir neliela, politikā 
un vadības līmenī pārvaldē un privātajā 
sektorā, vajadzības gadījumā paredzot 
kvotu rezervēšanu;

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes 
aizsardzību un pret sievietēm vērstas 
vardarbības novēršanu; uzteic valsts rīcības 
plānu vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai (2012.-2015. gadam) un 
uzsver nepieciešamību to efektīvi piemērot 
visā valstī; aicina Ģimenes lietu un sociālās 
politikas ministriju turpināt centienus, lai 
palielinātu sievietēm un apdraudētiem
mazgadīgajiem paredzēto patvērumu skaitu 
un kvalitāti; uzsver, ka ir būtiski sniegt 
sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības 
upuriem, konkrētas alternatīvas un izredzes 
sevi uzturēt; uzteic Turcijas centienus 
visos līmeņos cīņā pret „slepkavībām goda 
aizstāvībai”, vardarbību ģimenē un 
piespiedu laulību un mazu meiteņu laulību 
fenomenu; aicina ministriju arī turpmāk 
aktīvi veicināt sieviešu piedalīšanos darba 
tirgū, kas vēl joprojām ir neliela, politikā 
un vadības līmenī pārvaldē un privātajā 
sektorā, vajadzības gadījumā paredzot 
kvotu rezervēšanu un pārskatot dažas 
īpašus likumus, kas regulē nodarbinātību 
Turcijā;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart
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Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes 
aizsardzību un pret sievietēm vērstas 
vardarbības novēršanu; uzteic valsts rīcības 
plānu vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai (2012.-2015. gadam) un 
uzsver nepieciešamību to efektīvi piemērot 
visā valstī; aicina Ģimenes lietu un sociālās 
politikas ministriju turpināt centienus, lai 
palielinātu sievietēm un apdraudētiem 
mazgadīgajiem paredzēto patvērumu skaitu 
un kvalitāti; uzsver, ka ir būtiski sniegt 
sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības 
upuriem, konkrētas alternatīvas un izredzes 
sevi uzturēt; mudina Turciju vēl tālāk 
palielināt profilakses centienus visos 
līmeņos cīņā pret "slepkavībām goda 
aizstāvībai", vardarbību ģimenē un 
piespiedu laulību un mazu meiteņu laulību 
fenomenu; aicina ministriju arī turpmāk 
aktīvi veicināt sieviešu piedalīšanos darba 
tirgū, kas vēl joprojām ir neliela, politikā 
un vadības līmenī pārvaldē un privātajā 
sektorā, vajadzības gadījumā paredzot 
kvotu rezervēšanu;

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes 
aizsardzību un pret sievietēm vērstas 
vardarbības novēršanu; uzteic valsts rīcības 
plānu vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai (2012.-2015. gadam) un 
uzsver nepieciešamību to efektīvi piemērot 
visā valstī; aicina Ģimenes lietu un sociālās 
politikas ministriju turpināt centienus, lai 
palielinātu sievietēm un apdraudētiem 
mazgadīgajiem paredzēto patvērumu skaitu 
un kvalitāti; uzsver, ka ir būtiski sniegt 
sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības 
upuriem, konkrētas alternatīvas un izredzes 
sevi uzturēt; mudina Turciju vēl tālāk 
palielināt profilakses centienus visos 
līmeņos cīņā pret „slepkavībām goda 
aizstāvībai”, vardarbību ģimenē un 
piespiedu laulību un mazu meiteņu laulību 
fenomenu; aicina ministriju arī turpmāk 
aktīvi veicināt sieviešu piedalīšanos darba 
tirgū, kas vēl joprojām ir neliela, politikā 
un vadības līmenī pārvaldē un privātajā 
sektorā;

Or. en


