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Изменение 208
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; призовава Министерството на 
семейната и социалната политика да 
продължи да полага усилия за 
увеличаване на броя и качеството на 
убежищата за жени и малолетни и 
непълнолетни в опасност; подчертава, 
че е важно да се предоставят на жените 
– жертви на насилие, конкретни 
алтернативи и перспективи за 
автономна подкрепа; настоятелно 
призовава Турция да увеличи усилията 
си за превенция на всички равнища в 
борбата срещу „престъпленията на 
честта“, домашното насилие и 
явлението насилствени бракове и деца 
булки; призовава Министерството да 
продължи активно да насърчава 
участието на жените на пазара на труда, 
което остава слабо, в политиката и на 
висши постове в администрацията и 
частния сектор, ако е необходимо и чрез 
предвиждане на определени квоти;

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; призовава Министерството на 
семейната и социалната политика да 
продължи да полага усилия за 
увеличаване на броя и качеството на 
убежищата за жени и малолетни и 
непълнолетни в опасност; подчертава, 
че е важно да се предоставят на жените 
– жертви на насилие, конкретни 
алтернативи и перспективи за 
автономна подкрепа; настоятелно 
призовава Турция да увеличи усилията 
си за превенция на всички равнища в 
борбата срещу „престъпленията на 
честта“, домашното насилие и 
явлението насилствени бракове и деца 
булки; призовава Министерството да 
продължи активно да насърчава 
участието на жените на пазара на труда, 
което остава слабо, в политиката и на 
висши постове в администрацията и 
частния сектор, ако е необходимо и чрез 
предвиждане на определени квоти; 
отбелязва, че целта на Турция за 
заетостта сред жените през 2023 г. е 
35 %, докато стратегията на ЕС 
залага на 75 % заетост сред жените; 
насърчава Турция да се стреми да 
постигне амбициозна цел за заетост 
сред жените;

Or. en
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Изменение 209
Emine Bozkurt

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; призовава Министерството на 
семейната и социалната политика да 
продължи да полага усилия за 
увеличаване на броя и качеството на 
убежищата за жени и малолетни и 
непълнолетни в опасност; подчертава, 
че е важно да се предоставят на жените 
– жертви на насилие, конкретни 
алтернативи и перспективи за 
автономна подкрепа; настоятелно 
призовава Турция да увеличи усилията 
си за превенция на всички равнища в 
борбата срещу „престъпленията на 
честта“, домашното насилие и 
явлението насилствени бракове и деца 
булки; призовава Министерството да 
продължи активно да насърчава 
участието на жените на пазара на труда, 
което остава слабо, в политиката и на 
висши постове в администрацията и 
частния сектор, ако е необходимо и чрез 
предвиждане на определени квоти;

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; изразява дълбока 
загриженост относно факта, че 
въпреки усилията все още се 
наблюдават редовно случаи на 
насилие спрямо жени, жени често 
биват убивани, след като са 
потърсили помощ от органите на 
властта срещу продължаващи или 
възможни актове на насилие;  затова 
изисква онези, които не успяват да 
предпазят и подпомогнат жертвите, 
да бъдат открити и подложени на 
съдебно преследване; призовава 
Министерството на семейната и 
социалната политика да продължи да 
полага усилия за увеличаване на броя и 
качеството на убежищата за жени и 
малолетни и непълнолетни в опасност; 
подчертава, че е важно да се 
предоставят на жените – жертви на 
насилие, конкретни алтернативи и 
перспективи за автономна подкрепа; 
настоятелно призовава Турция да 
увеличи усилията си за превенция на 
всички равнища в борбата срещу 
„престъпленията на честта“, домашното 
насилие и явлението насилствени 
бракове и деца булки; отбелязва, че 
целта на Турция за заетостта сред 
жените през 2023 г. е 35 %, докато 
стратегията на ЕС залага на 75 % 
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заетост сред жените; призовава 
Турция да си постави по-висока цел за 
заетост сред жените в съответствие 
със стратегията на ЕС и да работи 
усилено за постигането й; призовава 
Министерството да продължи активно 
да насърчава участието на жените на 
пазара на труда, което остава слабо, в 
политиката и на висши постове в 
администрацията и частния сектор, ако 
е необходимо и чрез предвиждане на 
определени квоти;

Or. en

Изменение 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; призовава Министерството на 
семейната и социалната политика да 
продължи да полага усилия за 
увеличаване на броя и качеството на 
убежищата за жени и малолетни и 
непълнолетни в опасност; подчертава, 
че е важно да се предоставят на жените 
– жертви на насилие, конкретни 
алтернативи и перспективи за 
автономна подкрепа; настоятелно 
призовава Турция да увеличи усилията 
си за превенция на всички равнища в 
борбата срещу „престъпленията на 
честта“, домашното насилие и 
явлението насилствени бракове и деца 

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; призовава Министерството на 
семейната и социалната политика да 
продължи да полага усилия за 
увеличаване на броя и качеството на 
убежищата за жени и малолетни и 
непълнолетни в опасност; подчертава, 
че е важно да се предоставят на жените 
– жертви на насилие, конкретни 
алтернативи и перспективи за 
автономна подкрепа; настоятелно 
призовава Турция да увеличи усилията 
си за превенция на всички равнища в 
борбата срещу „престъпленията на 
честта“, домашното насилие и 
явлението насилствени бракове и деца 
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булки; призовава Министерството да 
продължи активно да насърчава 
участието на жените на пазара на труда, 
което остава слабо, в политиката и на 
висши постове в администрацията и 
частния сектор, ако е необходимо и чрез 
предвиждане на определени квоти;

булки; призовава Министерството да 
продължи активно да насърчава 
участието на жените на пазара на труда, 
което остава слабо, в политиката и на 
висши постове в администрацията и 
частния сектор, ако е необходимо и чрез 
предвиждане на определени квоти;
насърчава правителството да 
преразгледа Закона за политическите 
партии и Избирателния закон, така 
че включването на жени да бъде 
определено като приоритет за 
политическите партии;

Or. en

Изменение 211
Raimon Obiols

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; призовава Министерството на 
семейната и социалната политика да 
продължи да полага усилия за 
увеличаване на броя и качеството на 
убежищата за жени и малолетни и 
непълнолетни в опасност; подчертава, 
че е важно да се предоставят на жените 
– жертви на насилие, конкретни 
алтернативи и перспективи за 
автономна подкрепа; настоятелно 
призовава Турция да увеличи усилията 
си за превенция на всички равнища в 
борбата срещу „престъпленията на 
честта“, домашното насилие и 
явлението насилствени бракове и деца 

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; изразява съжаление относно 
зачестилите случаи на убийства на 
жени в Турция, призовава 
Министерството на семейната и 
социалната политика да продължи да 
полага усилия за увеличаване на броя и 
качеството на убежищата за жени и 
малолетни и непълнолетни в опасност; 
подчертава, че е важно да се 
предоставят на жените – жертви на 
насилие, конкретни алтернативи и 
перспективи за автономна подкрепа; 
настоятелно призовава Турция да 
увеличи усилията си за превенция на 
всички равнища в борбата срещу 
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булки; призовава Министерството да 
продължи активно да насърчава 
участието на жените на пазара на труда, 
което остава слабо, в политиката и на 
висши постове в администрацията и 
частния сектор, ако е необходимо и чрез 
предвиждане на определени квоти;

„престъпленията на честта“, домашното 
насилие и явлението насилствени 
бракове и деца булки; призовава 
Министерството да продължи активно 
да насърчава участието на жените на 
пазара на труда, което остава слабо, в 
политиката и на висши постове в 
администрацията и частния сектор, ако 
е необходимо и чрез предвиждане на 
определени квоти;

Or. en

Изменение 212
Antigoni Papadopoulou

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; призовава Министерството на 
семейната и социалната политика да 
продължи да полага усилия за 
увеличаване на броя и качеството на 
убежищата за жени и малолетни и 
непълнолетни в опасност; подчертава, 
че е важно да се предоставят на жените 
– жертви на насилие, конкретни 
алтернативи и перспективи за 
автономна подкрепа; настоятелно 
призовава Турция да увеличи усилията 
си за превенция на всички равнища в 
борбата срещу „престъпленията на 
честта“, домашното насилие и 
явлението насилствени бракове и деца 
булки; призовава Министерството да 
продължи активно да насърчава 
участието на жените на пазара на труда, 

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; призовава Министерството на 
семейната и социалната политика да 
продължи да полага усилия за 
увеличаване на броя и качеството на 
убежищата за жени и малолетни и 
непълнолетни в опасност; подчертава, 
че е важно да се предоставят на жените 
– жертви на насилие, конкретни 
алтернативи и перспективи за 
автономна подкрепа; настоятелно 
призовава Турция да приеме политика 
на нулева толерантност към 
насилието срещу жени и да увеличи 
усилията си за превенция на всички 
равнища в борбата срещу
„престъпленията на честта“, домашното 
насилие и явлението насилствени 
бракове и деца булки; призовава 
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което остава слабо, в политиката и на 
висши постове в администрацията и 
частния сектор, ако е необходимо и чрез 
предвиждане на определени квоти;

Министерството да продължи активно 
да насърчава участието на жените на 
пазара на труда, което остава слабо, в 
политиката и на висши постове в 
администрацията и частния сектор, ако 
е необходимо и чрез предвиждане на 
определени квоти;

Or. en

Изменение 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; призовава Министерството на 
семейната и социалната политика да 
продължи да полага усилия за 
увеличаване на броя и качеството на 
убежищата за жени и малолетни и 
непълнолетни в опасност; подчертава, 
че е важно да се предоставят на жените 
– жертви на насилие, конкретни 
алтернативи и перспективи за 
автономна подкрепа; настоятелно 
призовава Турция да увеличи усилията 
си за превенция на всички равнища в 
борбата срещу „престъпленията на 
честта“, домашното насилие и 
явлението насилствени бракове и деца 
булки; призовава Министерството да 
продължи активно да насърчава 
участието на жените на пазара на труда, 
което остава слабо, в политиката и на 
висши постове в администрацията и 
частния сектор, ако е необходимо и чрез 

15. приветства Закона за закрила на 
семейството и предотвратяване на 
насилието срещу жени; приветства 
Националния план за действие за борба 
с насилието срещу жени (2012-2015 г.) и 
подчертава необходимостта от 
ефективното му прилагане в цялата 
държава; призовава Министерството на 
семейната и социалната политика да 
продължи да полага усилия за 
увеличаване на броя и качеството на 
убежищата за жени и малолетни и 
непълнолетни в опасност; подчертава, 
че е важно да се предоставят на жените 
– жертви на насилие, конкретни 
алтернативи и перспективи за 
автономна подкрепа; настоятелно 
призовава Турция да увеличи усилията 
си за превенция на всички равнища в 
борбата срещу „престъпленията на 
честта“, домашното насилие и 
явлението насилствени бракове и деца 
булки; призовава Министерството да 
продължи активно да насърчава
правата, образованието и участието на 
жените на пазара на труда, което остава 
слабо, в политиката и на висши постове 
в администрацията и частния сектор, 
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предвиждане на определени квоти; ако е необходимо и чрез предвиждане 
на определени квоти;

Or. en

Изменение 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson

Предложение за резолюция
Параграф 15а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. изразява смущение от 
отрицателния образ, който медиите 
създават на жените, и от 
доминирания от мъжете дискурс 
като цяло; насърчава турското 
правителство проактивно да 
насърчава промени в стереотипите и 
в схващанията за ролите на двата 
пола във всички сфери на живота; 
изтъква необходимостта от 
интегриране на равенството между 
половете в законодателния процес и 
прилагането на законите;

Or. en

Изменение 215
Zbigniew Ziobro

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
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основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална 
идентичност; призовава Турция да 
приеме план за действие за 
насърчаване на пълно равенство на 
правата и пълно приемане на ЛГБГ 
лицата;

основаваща се на етническа 
принадлежност или религия;

Or. pl

Изменение 216
Lorenzo Fontana

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност; 
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно 
приемане на ЛГБГ лицата;

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност;

Or. it

Изменение 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава спешната необходимост 16. подчертава спешната необходимост 



AM\926945BG.doc 11/146 PE504.402v01-00

BG

от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност; 
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБГ лицата;

от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност; 
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБГ лицата; подчертава 
неотложната необходимост от 
всеобхватно законодателство за 
борба с дискриминацията и създаване 
на съвет за равенство и борба с 
дискриминацията, който да 
защитава хората от дискриминация 
на основата на пол, раса, цвят на 
кожата, етнически или социален 
произход, генетични белези, език, 
религия или убеждение, политическо 
или всяко друго мнение, 
принадлежност към национално 
малцинство, имуществено състояние, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация или 
идентичност; призовава Турция да 
приеме план за действие за 
насърчаване на пълно равенство на 
правата и пълно приемане на ЛГБТ 
лицата;

Or. en

Изменение 218
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
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на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност;
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБГ лицата;

на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност;
приветства проектозакона за борба с 
дискриминацията; все пак изразява 
тревоги относно факта, че в този 
законодателен акт не се предвижда 
понятие за дискриминация на 
основата на сексуалната ориентация; 
във връзка с това призовава Турция да 
приеме план за действие за насърчаване 
на пълно равенство на правата и пълно 
приемане на ЛГБТ лицата;

Or. en

Изменение 219
Charles Tannock

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност; 
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане
на ЛГБГ лицата;

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност; 
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБТ лицата; отбелязва по-
конкретно изискването за медицинско 
удостоверение, с което се 
стигматизират гейовете, желаещи 
да бъдат освободени от военна 
служба;
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Or. en

Изменение 220
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност;
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБГ лицата;

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност;
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБТ лицата и лицата, 
неизповядващи исляма;

Or. nl

Изменение 221
Antigoni Papadopoulou

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална
ориентация или сексуална идентичност;

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, увреждане,
сексуална ориентация или сексуална 
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призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБГ лицата;

идентичност; призовава Турция да 
приеме план за действие за борба с 
хомофобията и за насърчаване на 
пълно равенство на правата и пълно 
приемане на ЛГБТ лицата;

Or. en

Изменение 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност; 
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБГ лицата;

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност; 
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на равенство на 
правата и пълно приемане на ЛГБТ
лицата;

Or. nl

Изменение 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
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на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност;
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБГ лицата;

на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, пол, възраст, 
увреждане, сексуална ориентация или 
сексуална идентичност; призовава 
Турция да приеме план за действие за 
насърчаване на пълно равенство на 
правата и пълно приемане на ЛГБТ
лицата;

Or. en

Изменение 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност;
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБГ лицата;

16. подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и създаването 
на съвет за равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, пол, сексуална 
ориентация или сексуална идентичност;
призовава Турция да приеме план за 
действие за насърчаване на пълно 
равенство на правата и пълно приемане 
на ЛГБТ лицата;

Or. en

Изменение 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Предложение за резолюция
Параграф 16а (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

16a. отбелязва увеличаващите се 
затруднения при закупуване на 
алкохолни напитки; призовава 
държавните органи активно да 
отстояват светския начин на живот 
в цялата страна;

Or. en

Изменение 226
Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 16а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. отбелязва увеличаващите се 
затруднения при закупуване на 
алкохолни напитки; призовава 
държавните органи активно да 
отстояват светския начин на живот 
в цялата страна;

Or. en

Изменение 227
Emine Bozkurt

Предложение за резолюция
Параграф 16а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. изразява загриженост относно 
зачестилите нападения над 
трансполови лица и липсата на 
закрила за ЛГБТ лицата от насилие; 
призовава турските органи да 
предприемат всички необходими 
мерки да гарантират социалното 
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приобщаване и интеграцията на 
ЛГБТ лицата на пазара на труда, 
както и тяхното право на жилище;

Or. en

Изменение 228
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 16а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. приветства мерките, взети за 
приобщаването на признатите 
малцинства в процеса на изготвяне на 
нова конституция; счита, че Турция 
трябва още да подобри положението
със закрилата на малцинствата; във 
връзка с това подчертава факта, че 
Турция не е ратифицирала Рамковата 
конвенция на Европейския съвет за 
защита на националните 
малцинства, нито Хартата за 
регионалните или малцинствените 
езици; изразява тревоги във връзка с 
липсата на достоверна информация 
относно ромската общност;

Or. en

Изменение 229
Bastiaan Belder

Предложение за резолюция
Параграф 16а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16a. призовава турските органи да 
предприемат решителни и 
ефективни мерки за борба с проявите 
на антисемитизъм, като по този 
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начин дадат пример на региона;

Or. en

Изменение 230
Emine Bozkurt

Предложение за резолюция
Параграф 16б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16б. подчертава необходимостта от 
законодателство за престъпленията 
от омраза, мотивирани от расизъм, 
ксенофобия, верска нетърпимост, от 
умствено или физическо увреждане на 
жертвата или нейното здравословно 
състояние, етническа 
принадлежност, убеждения, възраст, 
политически възгледи, сексуална 
ориентация или полова идентичност;

Or. en

Изменение 231
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение 
на Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на 
сирийската общност и разясняват 
трудностите по отношение на 
регистрирането на собственост и 

17. приветства постоянното прилагане 
на Закона за фондациите и неговите 
изменения от 2008 и 2011 г. за 
разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности;
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земя; призовава за решение на въпроса, 
свързан с голям брой имоти на 
Римокатолическата църква, които 
остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена 
реформа в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, и по-
специално чрез предоставяне на 
възможност на религиозните 
общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека 
и препоръките на Венецианската 
комисия; призовава Турция да 
гарантира, че манастирът „Свети 
Гавраил“ няма да бъде лишен от 
своите земи и е опазван в неговата 
цялост;

Or. en

Изменение 232
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
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собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост;

собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевитите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост; отбелязва, че в една 
култура на търпимост е необходимо 
специално внимание към 
малцинствата, и обръща особено 
внимание на неотдавнашните 
нападения срещу възрастни жени от 
арменски произход в Истанбул; 
призовава турските органи да 
извършат изчерпателно разследване и 
да изправят виновните пред 
правосъдието;

Or. en

Изменение 233
Sari Essayah

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
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Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост;

Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевитите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост; призовава 
положението на Цариградската 
вселенска патриаршия да бъде 
гарантирано; затова призовава за 
промяна в законодателството и 
неговото прилагане, за да могат 
православните свещеници, епископи и 
патриархът да не бъдат турски 
граждани, особено след като 
патриархът е световен глава на 
Православната църква, и призовава за 
възстановяване на имотите, иззети 
на Патриаршията, особено на 
църквите, и за запазване на 
образованието на свещениците и 
разрешение за отваряне на 
семинарията в Халки;
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Or. en

Изменение 234
Ismail Ertug

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост;

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевитите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост; изразява съжаление 
относно факта, че въпросът за 
забрадките все още не е разрешен в 
Турция, призовава правителството да 
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въведе законодателство, което да 
предотвратява дискриминацията 
спрямо жените и да спомага за 
преодоляване на поляризацията на 
обществото по въпроса за 
забрадките, с цел да се гарантира на 
жените свободен избор;

Or. en

Изменение 235
Alf Svensson

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевитите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 



PE504.402v01-00 24/146 AM\926945BG.doc

BG

препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост;

препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост; призовава за диалог 
между турското правителство и 
Цариградската вселенска 
патриаршия, за да се гарантира 
правото на християните на достъп с 
цел молитва и поклонение в храма 
„Св. София“ в Истанбул;

Or. en

Изменение 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
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духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост;

духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевитите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост; приветства 
инициативите за повторно отваряне 
на гръцкото училище в Бююкада като 
международен културен център и 
изисква от турското правителство 
да отвори отново семинарията в 
Халки; 

Or. en

Изменение 237
Tunne Kelam

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
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религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия; 
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост;

религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевитите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия;
призовава Турция да премахне 
споменаването на вероизповеданието 
в националните лични карти, с цел да 
се намали административният 
тормоз спрямо членовете на 
немюсюлмански общности; призовава 
Турция да гарантира, че манастирът 
„Свети Гавраил“ няма да бъде лишен от 
своите земи и е опазван в неговата 
цялост;

Or. en

Изменение 238
Zbigniew Ziobro

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
необходимост от продължаване на 

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; подчертава 
неотложната необходимост от
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, и връщането на неправомерно 
иззетите имоти, които остават 
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жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия;
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост;

конфискувани от държавата; припомня 
спешната необходимост от 
продължаване на жизненоважната и 
съществена реформа в областта на 
свободата на мисълта, съвестта и 
религията, и по-специално чрез 
предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевитите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия;
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост;

Or. pl

Изменение 239
Raimon Obiols

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 

17. приветства постоянното прилагане 
на законодателството за изменение на 
Закона за фондациите от февруари 
2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на 
собственост на немюсюлмански 
общности; призовава съответните 
органи да оказват помощ на сирийската 
общност и разясняват трудностите по 
отношение на регистрирането на 
собственост и земя; призовава за 
решение на въпроса, свързан с голям 
брой имоти на Римокатолическата 
църква, които остават конфискувани от 
държавата; припомня спешната 
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необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия;
призовава Турция да гарантира, че 
манастирът „Свети Гавраил“ няма да 
бъде лишен от своите земи и е опазван в 
неговата цялост;

необходимост от продължаване на 
жизненоважната и съществена реформа 
в областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на 
религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на 
всички ограничения върху обучението, 
назначаването и наследяването на 
духовници, чрез признаване на 
храмовете на алевитите, както и чрез 
спазване на съответните решения на 
Европейския съд по правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия;
призовава Турция да признае напълно 
правата на малцинствата и да
гарантира, че манастирът „Свети 
Гавраил“ няма да бъде лишен от своите 
земи и е опазван в неговата цялост;

Or. en

Изменение 240
Antigoni Papadopoulou

Предложение за резолюция
Параграф 17а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17a. припомня, че образованието играе 
ключова роля в процеса на изграждане 
на приобщаващо и многообразно
общество, построено върху принципа 
на зачитането на религиозните 
общности и малцинства; 
настоятелно призовава турското 
правителство да обърне специално 
внимание на образователните 
материали в училищата, които 
следва да отразяват етническия и 
религиозен плурализъм и плурализма 
от убеждения в турското общество, 
да премахват дискриминацията и 
предразсъдъците и да насърчават 
пълното приемане на всички 
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религиозни и малцинствени 
общности, и подчертава 
необходимостта от безпристрастни 
учебни материали; 

Or. en

Изменение 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Предложение за резолюция
Параграф 17а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17a. подкрепя решително текущите 
преговори за мирно разрешаване на 
кюрдския въпрос и изисква от всички 
политически партии в Турция да 
подкрепят този процес и да поемат 
обща отговорност за неговия успех; 
изразява увереност, че успешният 
диалог по въпроса ще има 
положително въздействие в Близкия 
изток и ще открие нови 
възможности за разрешаването на 
регионалните конфликти;

Or. en

Изменение 242
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 17а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17a. приветства конкретните 
действия, предприети от турските 
институции с цел гарантиране на 
свобода на вероизповедание и 
безопасност на религиозните служби; 
подчертава необходимостта да се 
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продължат реформите в областта на 
свободата на мисълта, на съвестта и 
вероизповеданието; застъпва 
становището, че религиозните 
общности следва да имат 
правосубектност, с цел да се 
премахнат съществуващите 
ограничения; припомня 
необходимостта да се спазват 
съответните решения на ЕСПЧ и 
препоръките на Венецианската 
комисия;

Or. en

Изменение 243
Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 17а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17a.
С цел пълно гарантиране на 
религиозната свобода призовава в 
новата конституция да бъдат 
включени следните разпоредби: 
премахване на задължението за 
посочване на вероизповеданието в 
националните лични карти; 
премахване на задължителните 
часове по религиозно обучение; 
премахване или промяна на състава 
на генералната дирекция по 
религиозните въпроси, така че да 
бъдат представени други религиозни 
групи като алевитите, които са 
извън обхвата на сунитския ислям;

Or. en
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Изменение 244
Antigoni Papadopoulou

Предложение за резолюция
Параграф 17б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17б. насърчава правителството да 
отдаде в усилията си за реформа 
приоритет на равенството между 
половете, като се справи с бедността 
сред жените и увеличи тяхното 
социално приобщаване и участие в 
пазара на труда; приветства 
усилията на турското правителство 
за увеличаване на броя на 
момичетата в училище, в резултат 
на което разликата между половете в 
началното образование е почти 
премахната, и призовава турското 
правителство да предприеме всички 
необходими мерки, за да намали 
разликата между половете и в 
средното образование; призовава 
политическите партии да засилят 
активната ангажираност и участие 
на жените в политиката;

Or. en

Изменение 245
Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 17б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17б.
отбелязва, че напредъкът в 
предоставянето на повече права на 
малцинството на алевитите е много 
бавен; изразява сериозна загриженост 
относно доминиращата 
дискриминационна реторика срещу 
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алевитите в обществото, която беше 
използвана и засилена от 
нееднократните изявления на 
министър-председателя Ердоган 
относно алевитския произход на 
главния опозиционен лидер на  
Републиканската народна партия 
Кълъчдароглу с явното намерение да 
го дискредитира в очите на 
вярващите гласоподаватели сунити;

Or. en

Изменение 246
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; призовава Турция да 
поднови усилия за политическо 
решение на кюрдския въпрос; 
призовава всички политически сили да 
осигурят адекватна политическа 
платформа и да проведат 
конструктивни обсъждания на 
кюрдския въпрос, както и да улеснят 
действително отваряне за жалбите, 
свързани с основните права, при 
конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване 
и участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на 
правата на свобода на изразяване, на 
сдружения и на събрания и 
насърчаване на мирното приобщаване 
на гражданите от кюрдски произход в 
турското общество; припомня, че 

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; приветства 
настоящите неформални преговори 
между лишения от свобода лидер на 
ПКК и турското правителство за 
преодоляване на терористичната 
заплаха с политически средства; 
подчертава, че третият пакет за 
съдебна реформа въведе окуражаващи 
промени в антитерористичния закон 
с цел разрешаване на въпроса с
големия брой дела, започнати срещу 
писатели и журналисти, които пишат по 
кюрдския въпрос, както и арестуването 
на различни кюрдски политици, кметове 
и членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности;
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едно политическо решение може да се 
основава единствено на истински 
демократичен дебат по кюрдския 
въпрос и изразява загриженост по 
отношение на големия брой дела, 
започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико 
народно събрание;

Or. en

Изменение 247
Geoffrey Van Orden

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че Турция продължава 
да показва устойчивост на 
терористичните атаки на ПКК;
призовава Турция да поднови усилия за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да осигурят адекватна 
политическа платформа и да 
проведат конструктивни обсъждания 
на кюрдския въпрос, както и да 
улеснят действително отваряне за 
жалбите, свързани с основните права, 
при конституционния процес; 
призовава всички политически сили да
работят обединени за целта за засилен 

18. осъжда продължаващите 
терористични атаки на ПКК и 
подкрепя умерения отговор на 
турските органи; приветства и 
насърчава продължаването на вече 
полаганите от Турция усилия за
намиране на политическо решение на 
кюрдския въпрос; призовава всички 
политически сили да работят обединени 
за целта за засилен политически диалог 
и процес на по-нататъшно политическо, 
културно и социално-икономическо 
приобщаване и участие на гражданите 
от кюрдски произход, с цел гарантиране 
на правата на свобода на изразяване, на 
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политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество;
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

сдружения и на събрания и насърчаване 
на мирното приобщаване на гражданите 
от кюрдски произход в турското 
общество; припомня, че едно 
политическо решение може да се 
основава единствено на истински 
демократичен дебат по кюрдския въпрос 
и изразява загриженост по отношение на 
големия брой дела, започнати срещу 
писатели и журналисти, които пишат по 
кюрдския въпрос, както и арестуването 
на различни кюрдски политици, кметове 
и членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

Or. en

Изменение 248
Raimon Obiols

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; призовава Турция да 
поднови усилия за политическо
решение на кюрдския въпрос; призовава 
всички политически сили да осигурят 

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; счита, че истинският и 
искрен политически диалог е 
необходимият начин за намиране на
решение на кюрдския въпрос в Турция;
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адекватна политическа платформа и да 
проведат конструктивни обсъждания на 
кюрдския въпрос, както и да улеснят 
действително отваряне за жалбите, 
свързани с основните права, при 
конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество;
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

осъжда неотдавнашните събития в 
Париж, при които бяха убити три 
кюрдски активистки, и изразява 
надежда, че тези събития няма да 
възпрепятстват продължаващия 
диалог между турското 
правителство и кюрдските 
представители; призовава всички 
политически сили да осигурят адекватна 
политическа платформа и да проведат 
конструктивни обсъждания на кюрдския 
въпрос, както и да улеснят действително 
отваряне за жалбите, свързани с 
основните права, при конституционния 
процес, който отразява плурализма в 
Турция и в който всички граждани 
могат да получат признание за 
идентичността и правата си;
призовава всички политически сили да 
работят обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество;
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
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събрание;

Or. en

Изменение 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че Турция продължава 
да показва устойчивост на 
терористичните атаки на ПКК;
призовава Турция да поднови усилия за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да осигурят адекватна политическа 
платформа и да проведат конструктивни 
обсъждания на кюрдския въпрос, както 
и да улеснят действително отваряне за 
жалбите, свързани с основните права, 
при конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество; 
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 

18. призовава Турция да поднови усилия 
за политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да осигурят адекватна политическа 
платформа и да проведат конструктивни 
обсъждания на кюрдския въпрос, както 
и да улеснят действително отваряне за 
жалбите, свързани с основните права, 
при конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество; 
приветства новото законодателство, 
даващо възможност за използване на 
родния език в съдебните 
производства, счита в този 
контекст, че правото на образование 
на родния език и правото на 
използване на кюрдски език в 
местните административни 
съобщения са от съществена 
важност; припомня, че едно 
политическо решение може да се 
основава единствено на истински 
демократичен дебат по кюрдския въпрос 
и изразява загриженост по отношение на 
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протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

големия брой дела, започнати срещу 
писатели и журналисти, които пишат по 
кюрдския въпрос, както и арестуването 
на различни кюрдски политици, кметове 
и членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

Or. en

Изменение 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че Турция продължава 
да показва устойчивост на 
терористичните атаки на ПКК;
призовава Турция да поднови усилия за 
политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да осигурят адекватна политическа 
платформа и да проведат конструктивни 
обсъждания на кюрдския въпрос, както 
и да улеснят действително отваряне за 
жалбите, свързани с основните права, 
при конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 

18. призовава Турция да поднови усилия 
за политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да осигурят адекватна политическа 
платформа и да проведат конструктивни 
обсъждания на кюрдския въпрос, както 
и да улеснят действително отваряне за 
жалбите, свързани с основните права, 
при конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество; 
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и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество; 
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

Or. en

Изменение 251
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; призовава Турция да 
поднови усилия за политическо 
решение на кюрдския въпрос; призовава 
всички политически сили да осигурят 
адекватна политическа платформа и да 
проведат конструктивни обсъждания на 
кюрдския въпрос, както и да улеснят 
действително отваряне за жалбите, 
свързани с основните права, при 
конституционния процес; призовава 

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; призовава Турция да 
поднови усилия за политическо 
решение на кюрдския въпрос; 
приветства и напълно подкрепя във 
връзка с това продължаващите 
преговори между турски длъжностни 
лица и Абдуллах Йоджалан, лишения 
от свобода лидер на ПКК, и оценява 
подкрепата, която представители на 
всички партии и гражданското 
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всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество; 
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

общество оказват на тази 
инициатива; призовава всички 
политически сили да осигурят адекватна 
политическа платформа и да проведат 
конструктивни обсъждания на кюрдския 
въпрос, както и да улеснят действително 
отваряне за жалбите, свързани с 
основните права, при конституционния 
процес; призовава всички политически 
сили да работят обединени за целта за 
засилен политически диалог и процес на 
по-нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество; 
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати,
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

Or. en

Изменение 252
Richard Howitt
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Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; призовава Турция да 
поднови усилия за политическо 
решение на кюрдския въпрос; призовава 
всички политически сили да осигурят 
адекватна политическа платформа и да 
проведат конструктивни обсъждания на 
кюрдския въпрос, както и да улеснят 
действително отваряне за жалбите, 
свързани с основните права, при 
конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество;
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; призовава Турция да 
поднови усилия, като работи искрено
за политическо решение на кюрдския 
въпрос; призовава всички политически 
сили да осигурят адекватна политическа 
платформа и да проведат конструктивни 
обсъждания на кюрдския въпрос, както 
и да улеснят действително отваряне за 
жалбите, свързани с основните права, 
при конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество;
приветства влизането в сила на 31 
януари 2013 г. на правото на правна 
защита в турските съдилища на 
езици, различни от турски, припомня, 
че едно политическо решение може да 
се основава единствено на истински 
демократичен дебат по кюрдския въпрос 
и изразява загриженост по отношение на 
големия брой дела, започнати срещу 
писатели и журналисти, които пишат по 
кюрдския въпрос, както и арестуването 
на различни кюрдски политици, кметове 
и членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
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демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

Or. en

Изменение 253
Ismail Ertug

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; призовава Турция да 
поднови усилия за политическо 
решение на кюрдския въпрос; призовава 
всички политически сили да осигурят 
адекватна политическа платформа и да 
проведат конструктивни обсъждания на 
кюрдския въпрос, както и да улеснят 
действително отваряне за жалбите, 
свързани с основните права, при 
конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество; 
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; призовава Турция да 
поднови усилия за политическо 
решение на кюрдския въпрос; във 
връзка с това приветства влизането в 
сила на правото на защита в 
турските съдилища на език, различен 
от турски; призовава всички 
политически сили да осигурят адекватна 
политическа платформа и да проведат 
конструктивни обсъждания на кюрдския 
въпрос, както и да улеснят действително 
отваряне за жалбите, свързани с 
основните права, при конституционния 
процес; призовава всички политически 
сили да работят обединени за целта за 
засилен политически диалог и процес на 
по-нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество; 
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
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членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

Or. en

Изменение 254
Sarah Ludford

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; призовава Турция да 
поднови усилия за политическо 
решение на кюрдския въпрос; призовава 
всички политически сили да осигурят 
адекватна политическа платформа и да 
проведат конструктивни обсъждания на 
кюрдския въпрос, както и да улеснят 
действително отваряне за жалбите, 
свързани с основните права, при 
конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 

18. отбелязва, че Турция продължава да 
показва устойчивост на терористичните 
атаки на ПКК; призовава Турция да 
поднови усилия за политическо 
решение на кюрдския въпрос; призовава 
всички политически сили да осигурят 
адекватна политическа платформа и да 
проведат конструктивни обсъждания на 
кюрдския въпрос, както и да улеснят 
действително отваряне за жалбите, 
свързани с основните права, при 
конституционния процес; призовава 
всички политически сили да работят 
обединени за целта за засилен 
политически диалог и процес на по-
нататъшно политическо, културно и 
социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски 
произход, с цел гарантиране на правата 
на свобода на изразяване, на сдружения 
и на събрания и насърчаване на мирното 
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приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество; 
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; подчертава, че е 
важно да бъде насърчен дебатът по 
кюрдския въпрос в рамките на 
демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

приобщаване на гражданите от кюрдски 
произход в турското общество; 
припомня, че едно политическо 
решение може да се основава 
единствено на истински демократичен 
дебат по кюрдския въпрос и изразява 
загриженост по отношение на големия 
брой дела, започнати срещу писатели и 
журналисти, които пишат по кюрдския 
въпрос, както и арестуването на 
различни кюрдски политици, кметове и 
членове на общински съвети, 
профсъюзни дейци, адвокати, 
протестиращи и защитници на правата 
на човека във връзка със съдебния 
процес срещу членове на Съюза на 
кюрдските общности; призовава 
съответните френски и турски 
органи за пълно разследване на 
убийството на трите кюрдски 
активистки в Париж на 9 януари;
подчертава, че е важно да бъде насърчен 
дебатът по кюрдския въпрос в рамките 
на демократичните институции, по-
специално на Турското велико народно 
събрание;

Or. en

Изменение 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Предложение за резолюция
Параграф 18а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. отново изразява своето очакване 
за бързо прилагане на декларираното 
намерение на турското правителство 
да отвори отново училище за 
гръцкото малцинство на остров 
Гьокчеада (Имврос), което 
представлява положителна стъпка в 
посока съхраняването на 
двукултурния характер на турските 
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острови Гьокчеада (Имврос) и 
Бозджаада (Тенедос), в съответствие 
с Резолюция 1625 (2008) на 
Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа; при все това 
отбелязва, че са необходими по-
нататъшни мерки за уреждане на 
проблемите, които срещат
представителите на гръцкото 
малцинство, по-специално по 
отношение на своите имуществени 
права;

Or. en

Изменение 256
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 18а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. призовава Турция да поднови 
усилията за политическо решение на 
кюрдския въпрос; призовава всички 
политически сили да осигурят 
адекватна политическа платформа и 
да проведат конструктивни 
обсъждания на кюрдския въпрос, 
както и да улеснят действително 
отваряне за жалбите, свързани с 
основните права, при 
конституционния процес; припомня, 
че едно политическо решение може да 
се основава единствено на истински 
демократичен дебат по кюрдския 
въпрос; подчертава, че е важно да 
бъде насърчен дебатът по кюрдския 
въпрос в рамките на демократичните 
институции, по-специално на 
Турското велико народно събрание;

Or. en
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Изменение 257
Кристиан Вигенин

Предложение за резолюция
Параграф 18а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. остро осъжда терористичното 
нападение срещу посолството на 
САЩ в Анкара на 1 февруари 2013 г. и 
поднася съболезнованията си на 
семейството на загиналия турски 
гражданин; припомня, че следва да се 
вземат допълнителни мерки за борба 
с терористичните действия, за да се 
гарантира сигурността на 
държавата и нейния народ, но тези 
мерки не бива да бъдат за сметка на 
човешките и гражданските права;

Or. en

Изменение 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 18а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. осъжда решително убийството 
на три кюрдски активистки в Париж 
на 9 януари 2013 г.; призовава 
френските органи да направят всичко 
възможно, за да гарантират, че 
извършителите и онези, които са им 
поръчали тези убийства, са изправени 
бързо пред правосъдието и осъдени;

Or. fr
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Изменение 259
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 18б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. призовава всички политически 
сили да работят обединени за целта 
за засилен политически диалог и 
процес на по-нататъшно 
политическо, културно и социално-
икономическо приобщаване и участие 
на гражданите от кюрдски произход с 
цел гарантиране на правата на 
свобода на изразяване, на сдружения и 
на събрания и насърчаване на 
мирното приобщаване на гражданите 
от кюрдски произход в турското 
общество;

Or. en

Изменение 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford

Предложение за резолюция
Параграф 18б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. приветства прекия политически 
диалог, който турското 
правителство започна наскоро с 
Абдуллах Йоджалан; счита, че с това 
се открива перспектива за преговори, 
които могат да доведат до 
историческо споразумение, уреждащо 
кюрдския конфликт по мирен и 
демократичен начин; затова 
насърчава страните в конфликта 
възможно най-бързо да превърнат 
разговорите в структурирани 
преговори; подчертава 
необходимостта от силна и 
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положителна подкрепа за процеса от 
страна на държавите — членки на 
ЕС, както и конструктивната роля 
на политическите партии, медиите и 
гражданското общество в Турция за 
успеха на мирния процес; подчертава 
още значението на процеса на 
конституционната реформа за 
трайното уреждане на кюрдския 
въпрос;

Or. en

Изменение 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 18б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. призовава турските органи да 
гарантират пълно изясняване на 
обстоятелствата около армейската 
бомбардировка в Улудере/Шърнак на 
28 декември 2011 г., при която 
загинаха 34 мирни жители, и да 
продължат текущото разследване, за 
да могат виновните да бъдат 
изправени пред правосъдието;

Or. fr

Изменение 262
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства пакета от стимули, 
насочени към увеличаване на 
инвестициите и икономическото 

19. приветства пакета от стимули, 
насочени към увеличаване на 
инвестициите и икономическото 
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развитие в най-слабо развитите региони 
на Турция, включително югоизточна 
част, и продължаване на проекта 
„Югоизточен Анадол“;

развитие в най-слабо развитите региони 
на Турция, включително югоизточна 
част, и продължаване на проекта 
„Югоизточен Анадол“; счита, че 
такива инвестиции ще дадат стимул 
частните инвеститори да развият 
социален капитал и възможност те 
да превърнат по-слабо развитите 
райони в производствени центрове; 
предлага пакетът от стимулиращи 
мерки да се допълни с инвестиции в 
сигурността, инфраструктурата и 
транспортните алтернативи в 
целевите региони;

Or. en

Изменение 263
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства пакета от стимули, 
насочени към увеличаване на 
инвестициите и икономическото 
развитие в най-слабо развитите региони 
на Турция, включително югоизточна 
част, и продължаване на проекта 
„Югоизточен Анадол“;

19. приветства пакета от стимули, 
насочени към увеличаване на 
инвестициите и икономическото 
развитие в най-слабо развитите региони 
на Турция, включително югоизточна 
част, и продължаване на проекта 
„Югоизточен Анадол“; отбелязва при 
все това решението на върховния съд 
на Турция да прекрати строежа на 
язовира в Илису; призовава турското 
правителство да приеме съдебното 
решение и да преустанови 
окончателно работите по язовира;

Or. de

Изменение 264
Sarah Ludford
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Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства пакета от стимули, 
насочени към увеличаване на 
инвестициите и икономическото 
развитие в най-слабо развитите региони 
на Турция, включително югоизточна 
част, и продължаване на проекта 
„Югоизточен Анадол“;

19. приветства пакета от стимули, 
насочени към увеличаване на 
инвестициите и икономическото 
развитие в най-слабо развитите региони 
на Турция, включително югоизточна 
част, и продължаване на проекта 
„Югоизточен Анадол“; приканва 
турското правителство да изпълни 
решението на турския държавен 
съвет за окончателно спиране на 
строежа на язовира в Илису поради 
вероятност от нарушаване на 
екологични и правозащитни насоки в 
случай на продължаване на проекта;

Or. en

Изменение 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Предложение за резолюция
Параграф 19а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19a. приветства решението на 
Върховния административен съд 
(Данистай) за анулиране на 
разрешителното за строеж на 
язовира в Илису въз основа на 
проучвания относно въздействието 
върху околната среда и на 
приложимото право; призовава 
турското правителство да съхранява 
това археологично и екологично 
наследство, като отдава предимство 
на по-малките, екологично и социално 
устойчиви проекти; изисква от 
институциите и държавите —
членки на ЕС да използват напълно 
всички инструменти на ЕС за 
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преговори по глава „Околна среда“ (27) 
и политиката на разширяване по 
отношение на страните кандидатки 
по този въпрос;

Or. en

Изменение 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Предложение за резолюция
Параграф 19б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19б. призовава Турция и Комисията 
при преговорите по глава „Околна 
среда“ (27), отворена през декември 
2009 г., да вземат предвид Регламент 
(ЕО) № 1007/2009 относно 
търговията с тюленови продукти 
(т.нар. „регламент за тюлените“), с 
който се забранява предлагането на 
пазара на тюленови продукти; 
призовава настоятелно турското 
правителство да приведе политиката 
си в съответствие с регламента на 
ЕС за забрана на търговията с всички 
продукти от търговски лов на 
тюлени и по този начин да допринесе 
решително за прекратяването на 
най-мащабния търговски лов на 
морски бозайници в света;

Or. en

Изменение 267
Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 20
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Предложение за резолюция Изменение

20. отново подчертава необходимостта 
от засилване на сближаването между 
регионите на Турция и между селските 
и градските области с цел отваряне на 
възможности за населението като цяло и 
насърчаване на икономическото и 
социалното приобщаване; изтъква 
специалната роля на образованието и 
необходимостта от решаване на 
проблема с продължаващите 
съществени регионални различия по 
отношение на качеството на 
образованието и процентите на 
записаните ученици; призовава за
стъпки, които до доведат до отваряне 
на глава 22 относно регионалната
политика;

20. отново подчертава необходимостта 
от засилване на сближаването между 
регионите на Турция и между селските 
и градските области с цел отваряне на 
възможности за населението като цяло и 
насърчаване на икономическото и 
социалното приобщаване; изтъква 
специалната роля на образованието и 
необходимостта от решаване на 
проблема с продължаващите 
съществени регионални различия по 
отношение на качеството на 
образованието и процентите на 
записаните ученици; призовава за
предприемане на мерки за отваряне на 
глава 22 „Регионална политика“ и се 
надява предстоящото посещение на 
президента Оланд в Турция да 
предостави повода за напредък в това 
отношение;

Or. en

Изменение 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Метин Казак, Graham Watson

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. отново подчертава необходимостта 
от засилване на сближаването между 
регионите на Турция и между селските 
и градските области с цел отваряне на 
възможности за населението като цяло и 
насърчаване на икономическото и 
социалното приобщаване; изтъква 
специалната роля на образованието и 
необходимостта от решаване на 
проблема с продължаващите 
съществени регионални различия по 
отношение на качеството на 

20. отново подчертава необходимостта 
от засилване на сближаването между 
регионите на Турция и между селските 
и градските области с цел отваряне на 
възможности за населението като цяло и 
насърчаване на икономическото и 
социалното приобщаване; изтъква 
специалната роля на образованието и 
необходимостта от решаване на 
проблема с продължаващите 
съществени регионални различия по 
отношение на качеството на 
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образованието и процентите на 
записаните ученици; призовава за
стъпки, които до доведат до отваряне 
на глава 22 относно регионалната
политика;

образованието и процентите на 
записаните ученици; призовава за
предприемане на мерки за отваряне на 
глава 22 „Регионална политика“ и се 
надява предстоящото посещение на 
президента Оланд в Турция да 
предостави повода за напредък в това 
отношение;

Or. en

Изменение 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. отново подчертава необходимостта 
от засилване на сближаването между 
регионите на Турция и между селските 
и градските области с цел отваряне на 
възможности за населението като цяло и 
насърчаване на икономическото и 
социалното приобщаване; изтъква 
специалната роля на образованието и 
необходимостта от решаване на 
проблема с продължаващите 
съществени регионални различия по 
отношение на качеството на 
образованието и процентите на 
записаните ученици; призовава за 
стъпки, които до доведат до отваряне на 
глава 22 относно регионалната 
политика;

20. отново подчертава необходимостта 
от засилване на сближаването между 
регионите на Турция и между селските 
и градските области с цел отваряне на 
възможности за населението като цяло и 
насърчаване на икономическото и 
социалното приобщаване; изтъква 
специалната роля на образованието и 
необходимостта от решаване на 
проблема с продължаващите 
съществени регионални различия по 
отношение на качеството на 
образованието и процентите на 
записаните ученици; призовава за 
стъпки, които до доведат до отваряне на 
глава 22 относно регионалната 
политика; призовава Комисията да 
представи оценка на въздействието 
на присъединяването на Турция към 
ЕС по отношение на структурната 
политика;

Or. en
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Изменение 270
Emine Bozkurt

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 
децата и детския труд и насърчаване на 
достъпа до образование; приветства 
създаването на Омбудсман за правата на 
децата и приемането от страна на 
Турция на първата стратегия относно 
правата на децата; изразява 
безпокойство по повод факта, че е 
намалял броят на действащите 
съдилища за малолетни и непълнолетни, 
и настоятелно призовава Турция да 
предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; припомня значението на 
независимите механизми за наблюдение 
и закрила с оглед защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 
децата и детския труд и насърчаване на 
достъпа до образование; подчертава, че 
детският труд, особено сезонният 
селскостопански труд, следва да бъде 
изкоренен, като се установят и 
запълнят всички празнини в правната 
система, като се създадат 
необходимите механизми за 
прилагане и наблюдение, като се 
вземат мерки, които да ангажират 
земевладелците, които наемат 
сезонни работници, родителите и 
частния сектор, закупуващ продукта, 
както и като се определи 
разрешаването на проблема с 
безработицата в регионите, от 
които идват сезонните работници, за 
приоритет; приветства създаването на 
Омбудсман за правата на децата и 
приемането от страна на Турция на 
първата стратегия относно правата на 
децата; изразява безпокойство по повод 
факта, че е намалял броят на 
действащите съдилища за малолетни и 
непълнолетни, и настоятелно призовава 
Турция да предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; припомня значението на 
независимите механизми за наблюдение 
и закрила с оглед защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;
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Or. en

Изменение 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 
децата и детския труд и насърчаване на 
достъпа до образование; приветства 
създаването на Омбудсман за правата на 
децата и приемането от страна на 
Турция на първата стратегия относно 
правата на децата; изразява 
безпокойство по повод факта, че е 
намалял броят на действащите 
съдилища за малолетни и непълнолетни, 
и настоятелно призовава Турция да 
предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; припомня значението на 
независимите механизми за наблюдение 
и закрила с оглед защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност и труд сред децата, по-
специално в селските райони;
подчертава необходимостта от 
всеобхватна стратегия за борба с 
бедността сред децата и детския труд и 
насърчаване на достъпа до образование
както за момчетата, така и за 
момичетата; приветства създаването 
на Омбудсман за правата на децата и 
приемането от страна на Турция на 
първата стратегия относно правата на 
децата; изразява безпокойство по повод 
факта, че е намалял броят на 
действащите съдилища за малолетни и 
непълнолетни, и настоятелно призовава 
Турция да предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; припомня значението на 
независимите механизми за наблюдение 
и закрила с оглед защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;

Or. en

Изменение 272
Raimon Obiols

Предложение за резолюция
Параграф 21
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Предложение за резолюция Изменение

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 
децата и детския труд и насърчаване на 
достъпа до образование; приветства 
създаването на Омбудсман за правата на 
децата и приемането от страна на 
Турция на първата стратегия относно 
правата на децата; изразява 
безпокойство по повод факта, че е 
намалял броят на действащите 
съдилища за малолетни и непълнолетни, 
и настоятелно призовава Турция да 
предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; припомня значението на 
независимите механизми за наблюдение 
и закрила с оглед защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 
децата и детския труд и насърчаване на 
достъпа до образование; приветства 
създаването на Омбудсман за правата на 
децата и приемането от страна на 
Турция на първата стратегия относно 
правата на децата; изразява 
безпокойство по повод факта, че е 
намалял броят на действащите 
съдилища за малолетни и непълнолетни, 
и настоятелно призовава Турция да 
предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; призовава за сериозно 
подобряване на условията в 
центровете за задържане на 
малолетни и непълнолетни; припомня 
значението на независимите механизми 
за наблюдение и закрила с оглед 
защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;

Or. en

Изменение 273
Alexander Graf Lambsdorff

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 
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децата и детския труд и насърчаване на 
достъпа до образование; приветства 
създаването на Омбудсман за правата на 
децата и приемането от страна на 
Турция на първата стратегия относно 
правата на децата; изразява 
безпокойство по повод факта, че е 
намалял броят на действащите 
съдилища за малолетни и непълнолетни, 
и настоятелно призовава Турция да 
предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; припомня значението на 
независимите механизми за наблюдение 
и закрила с оглед защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;

децата и детския труд и насърчаване на 
достъпа до образование; приветства 
създаването на Омбудсман за правата на 
децата и приемането от страна на 
Турция на първата стратегия относно 
правата на децата; изразява 
безпокойство по повод факта, че е 
намалял броят на действащите 
съдилища за малолетни и непълнолетни, 
и настоятелно призовава Турция да 
предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; призовава за сериозно 
подобряване на условията в 
центровете за задържане на 
малолетни и непълнолетни; припомня 
значението на независимите механизми 
за наблюдение и закрила с оглед 
защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;

Or. en

Изменение 274
Richard Howitt

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 
децата и детския труд и насърчаване на 
достъпа до образование; приветства 
създаването на Омбудсман за правата на 
децата и приемането от страна на 
Турция на първата стратегия относно 
правата на децата; изразява 
безпокойство по повод факта, че е 
намалял броят на действащите 
съдилища за малолетни и непълнолетни, 

21. изразява загриженост относно
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 
децата и детския труд и насърчаване на 
достъпа до образование; приветства 
създаването на Омбудсман за правата на 
децата и приемането от страна на 
Турция на първата стратегия относно 
правата на децата; изразява 
безпокойство по повод факта, че е 
намалял броят на действащите 
съдилища за малолетни и непълнолетни, 
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и настоятелно призовава Турция да 
предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; припомня значението на 
независимите механизми за наблюдение 
и закрила с оглед защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;

и настоятелно призовава Турция да 
предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; призовава за сериозно 
подобряване на условията в 
центровете за задържане на 
малолетни и непълнолетни; припомня 
значението на независимите механизми 
за наблюдение и закрила с оглед 
защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;

Or. en

Изменение 275
Tunne Kelam

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия за борба с бедността сред 
децата и детския труд и насърчаване на 
достъпа до образование; приветства 
създаването на Омбудсман за правата на 
децата и приемането от страна на 
Турция на първата стратегия относно 
правата на децата; изразява 
безпокойство по повод факта, че е 
намалял броят на действащите 
съдилища за малолетни и непълнолетни, 
и настоятелно призовава Турция да 
предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; припомня значението на 
независимите механизми за наблюдение 
и закрила с оглед защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;

21. изразява загриженост относно 
прекомерно високото равнище на 
бедност сред децата, по-специално в 
селските райони; подчертава 
необходимостта от всеобхватна 
стратегия и значително повишаване на 
административния капацитет за 
борба с бедността сред децата и детския 
труд и насърчаване на достъпа до 
образование; приветства създаването на 
Омбудсман за правата на децата и 
приемането от страна на Турция на 
първата стратегия относно правата на 
децата; изразява безпокойство по повод 
факта, че е намалял броят на 
действащите съдилища за малолетни и 
непълнолетни, и настоятелно призовава 
Турция да предостави за малолетните и 
непълнолетните алтернативи на 
задържането; припомня значението на 
независимите механизми за наблюдение 
и закрила с оглед защитата на правата и 
предотвратяването на злоупотребите;
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Or. en

Изменение 276
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за резолюция
Параграф 21а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. приветства и очаква бързото 
прилагане на декларираното 
намерение на турското правителство 
да отвори отново училище за 
гръцкото малцинство на остров 
Гьокчеада (Имврос), което
представлява положителна стъпка в 
посока съхраняването на 
двукултурния характер на турските 
острови Гьокчеада (Имврос) и 
Бозджаада (Тенедос), в съответствие 
с Резолюция 1625 (2008) на 
Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа; при все това 
отбелязва, че са необходими по-
нататъшни мерки за уреждане на 
проблемите, които срещат 
представителите на гръцкото 
малцинство, по-специално по 
отношение на техните имуществени 
права;

Or. en

Изменение 277
Надежда Нейнски

Предложение за резолюция
Параграф 21а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. приветства подобряването на 
общия бизнес климат в Турция, по-
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специално с влизането в сила на новия 
турски търговски кодекс и с 
последователната подкрепа за 
малките и средните предприятия от 
Организацията за развитие на МСП 
(KOSGEB);  призовава за засилено 
партньорство между турските 
предприятия и предприятията от 
ЕС;

Or. en

Изменение 278
Emine Bozkurt

Предложение за резолюция
Параграф 21а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. припомня на Турция, че десетки 
хиляди граждани и жители на ЕС, 
жертви на измамите на т.нар. 
„зелени фондове“ все още очакват 
обезщетение, и призовава органите на 
властта да предприемат всички 
необходими мерки за ускоряване на 
процеса;

Or. en

Изменение 279
Charles Tannock

Предложение за резолюция
Параграф 21а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. изразява загриженост във връзка 
с неотдавнашните нападения и 
убийства на турски граждани от 
арменски произход, като тези, 
извършени в Саматя;  призовава 
турските органи за продължат 
усилията си за преодоляване на 
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проблемите със сигурността на 
немюсюлманските общности в 
Турция; очаква протестът на 
прокуратурата срещу съдебното 
решение от януари 2012 г. по делото 
за убийството на Хрант Динк, който 
частично се основава на мотив, че 
убийството е било извършено от 
организация, да бъде разгледан в 
рамките на справедлив съдебен 
процес; 

Or. en

Изменение 280
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 21а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. подчертава необходимостта 
правата на децата да бъдат отразени 
в новата Конституция и да се 
включат разпоредби, гарантиращи 
спазване на правата на децата, по-
добри условия на живот и превенция 
на дискриминацията;  подчертава 
необходимостта Турция 
допълнително да подобри спазването 
на разпоредбите на Декларацията за 
правата на децата;

Or. en

Изменение 281
Graham Watson

Предложение за резолюция
Подзаглавие 3
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Предложение за резолюция Изменение

Изграждане на добросъседски 
отношения

Регионално сътрудничество

Or. en

Изменение 282
Geoffrey Van Orden

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на 
Съвета на ЕС и счита, че Турция 
пропусна важна възможност да 
започне процес на развиване и 
нормализиране на връзките с Кипър; 
припомня, че ЕС се гради на 
принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна 
солидарност между всички негови 
държави членки и зачитане на 
институционалната рамка;

заличава се

Or. en

Изменение 283
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 

22. остро критикува решението на 
Турция да се въздържи от срещи и 
контакти с Кипърското председателство 
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Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна
важна възможност да започне процес 
на развиване и нормализиране на 
връзките с Кипър; припомня, че ЕС се 
гради на принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна 
солидарност между всички негови 
държави членки и зачитане на 
институционалната рамка;

на Съвета на ЕС и счита, че по този 
начин Турция е подкопала главния 
стълб на институционалната рамка 
за преговори, която се основава на 
принципите на пълноценното 
сътрудничество и взаимната 
солидарност между всички държави 
членки; изразява дълбоко съжаление 
по повод факта, че Турция пропусна 
възможност да започне процес на 
развиване на по-тесни 
взаимоотношения и нормализиране на 
връзките с Кипър;

Or. de

Изменение 284
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна 
важна възможност да започне 
процес на развиване и нормализиране 
на връзките с Кипър; припомня, че 
ЕС се гради на принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна 
солидарност между всички негови 
държави членки и зачитане на 
институционалната рамка;

22. изразява дълбоко съжаление по повод 
на решението на Турция да се въздържи 
от срещи и контакти с Кипърското 
председателство на Съвета на ЕС; 
изразява дълбоко съжаление и по повод 
факта, че ЕС не предприе в отговор 
никакво действие;  отбелязва, че по 
този начин Турция  е доказала, че няма 
желание да се присъедини към ЕС, 
както и че никога не би била способна 
на това;  счита, че преговорите за 
присъединяване с Турция следва 
незабавно да бъдат прекратени;

Or. nl

Изменение 285
Метин Казак, Ivo Vajgl
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Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на 
Съвета на ЕС и счита, че Турция 
пропусна важна възможност да 
започне процес на развиване и 
нормализиране на връзките с Кипър;
припомня, че ЕС се гради на 
принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна 
солидарност между всички негови 
държави членки и зачитане на 
институционалната рамка;

22. изразява съжаление по повод
факта, че не беше постигнато 
всеобхватно решение на кипърския 
проблем, преди Кипър да поеме 
председателството на ЕС, което би 
позволило на нова партньорска 
държава да поеме председателството 
на ЕС;  припомня, че Турция изрази 
готовност да установи отношения с 
новата партньорска държава, която 
би възникнала след всеобхватно 
решение за Кипър под егидата на 
ООН;  подчертава, че е необходимо 
едновременно с това да се 
предприемат стъпки за 
нормализиране на отношенията от
всички засегнати страни и всяка 
стъпка, предприета за тази цел 
допринася за благосъстоянието на 
всички страни;

Or. en

Изменение 286
Graham Watson

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна 
важна възможност да започне процес 
на развиване и нормализиране на 
връзките с Кипър; припомня, че ЕС се 
гради на принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна солидарност 

22. изразява също така съжаление по 
повод допълнителното забавяне на
процеса на ангажиране и 
нормализиране на отношенията 
между Турция и Кипър по време на
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС; отбелязва, че са необходими 
допълнителни усилия за 
прекратяването на изолацията на 
общността на турските кипърци;
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между всички негови държави членки и 
зачитане на институционалната рамка;

припомня, че ЕС се гради на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между всички 
негови държави членки и зачитане на 
институционалната рамка;

Or. en

Изменение 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на 
Съвета на ЕС и счита, че Турция 
пропусна важна възможност да започне 
процес на развиване и нормализиране на 
връзките с Кипър; припомня, че ЕС се 
гради на принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна солидарност 
между всички негови държави членки и 
зачитане на институционалната рамка;

22. счита, че Турция пропусна важна 
възможност да започне процес на 
развиване и нормализиране на връзките 
с Кипър по повод  кипърското 
председателство на Съвета на 
Европейския съюз;  припомня, че ЕС се 
гради на принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна солидарност 
между всички негови държави членки и 
зачитане на институционалната рамка;
Подчертава, че неотложно е 
необходимо да се постигне  напредък 
към нормализирането на 
отношенията на Турция с Република 
Кипър с цел осигуряване на нов тласък 
на преговорите за присъединяване на 
Турция към ЕС; 

Or. en

Изменение 288
Lorenzo Fontana

Предложение за резолюция
Параграф 22
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Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна 
важна възможност да започне процес 
на развиване и нормализиране на
връзките с Кипър; припомня, че ЕС се 
гради на принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна солидарност 
между всички негови държави членки и 
зачитане на институционалната рамка;

22. категорично осъжда решението на 
Турция да се въздържи от срещи и 
контакти с Кипърското председателство 
на Съвета на ЕС и счита, че вследствие 
на провала й да нормализира връзките 
с Кипър процесът на присъединяване 
следва да бъде спрян; припомня, че ЕС 
се гради на принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна солидарност 
между всички негови държави членки и 
зачитане на институционалната рамка;

Or. it

Изменение 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна 
важна възможност да започне процес на 
развиване и нормализиране на връзките 
с Кипър; припомня, че ЕС се гради на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между всички 
негови държави членки и зачитане на 
институционалната рамка;

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна 
важна възможност да започне процес на 
развиване и нормализиране на връзките 
с Кипър; припомня, че ЕС се гради на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между всички 
негови държави членки и зачитане на 
институционалната рамка; припомня, 
че признаването на всички държави 
― членки на ЕС, е необходим 
компонент от процеса по 
присъединяване. По тази причина, 
Турция настоятелно се призовава да 
пристъпи възможно най-скоро към 
нормализиране на своите отношения 
с всички държави – членки на ЕС, 
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включително към отмяна на своето 
вето върху членството на държави –
членки на ЕС в няколко международни 
организации;

Or. en

Изменение 290
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна 
важна възможност да започне процес на 
развиване и нормализиране на връзките 
с Кипър; припомня, че ЕС се гради на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между всички 
негови държави членки и зачитане на 
институционалната рамка;

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна 
важна възможност да започне процес на 
развиване и нормализиране на връзките 
с Кипър; припомня, че ЕС се гради на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между всички 
негови държави членки и зачитане на 
институционалната рамка; призовава 
турското правителство да се 
съобрази изцяло със законовите 
задължения, произтичащи от 
общностното право и по-конкретно 
от Декларацията, оповестена от 
Европейската общност и нейните 
държави членки на 21 септември 2005 
г.;  

Or. en

Изменение 291
Кристиан Вигенин

Предложение за резолюция
Параграф 22
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Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна 
важна възможност да започне процес на 
развиване и нормализиране на връзките 
с Кипър; припомня, че ЕС се гради на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между всички 
негови държави членки и зачитане на 
институционалната рамка;

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна 
важна възможност да започне процес на 
развиване и нормализиране на връзките 
с Кипър; Припомня на Турция, че ЕС се 
гради на принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна солидарност 
между всички негови държави членки и 
зачитане на институционалната рамка, 
както и че всяка държава, която 
желае да се присъедини към Съюза, 
следва да приеме ценностите и 
принципите, на които той се гради;

Or. en

Изменение 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
Кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и счита, че Турция пропусна
важна възможност да започне процес на 
развиване и нормализиране на връзките 
с Кипър; припомня, че ЕС се гради на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между всички 
негови държави членки и зачитане на 
институционалната рамка;

22. изразява дълбоко съжаление по 
повод на решението на Турция да се 
въздържи от срещи и контакти с 
кипърското председателство на Съвета 
на ЕС и призовава всички засегнати 
страни, както и Турция да не 
пропускат важна възможност за 
започване на процес на развиване и 
нормализиране на връзките с Кипър;
припомня, че ЕС се гради на 
принципите на лоялно сътрудничество и 
взаимна солидарност между всички 
негови държави членки и зачитане на 
институционалната рамка;

Or. en
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Изменение 293
Geoffrey Van Orden

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. изразява съжаление по повод 
пропуснатата възможност по време 
на кипърското председателство на 
Съвета на ЕС да възобнови процеса на 
развиване и нормализиране на 
връзките с Кипър, като признава, че 
тя беше придружена от решение на 
Турция да се въздържи от срещи и 
контакти;   припомня, че ЕС се гради 
на принципите на лоялно 
сътрудничество и взаимна 
солидарност между всички негови 
държави членки, разрешаване на 
споровете със съседните държави, 
зачитане на правата и интересите на 
малцинствените общности,  и 
зачитане на институционалната 
рамка;

Or. en

Изменение 294
Antigoni Papadopoulou

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. припомня турското 
противопоставяне на кипърското 
председателство на Съюза, което 
доведе до отмяна на 79 заседание на 
съвместния парламентарен комитет 
и изразява съжаление, че посочената 
позиция оказа негативно въздействие 
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върху междупарламентарния 
политически диалог; изразява 
съжаление по повод факта, че на 
Турция не бяха наложени санкции 
заради подобно поведение; 

Or. en

Изменение 295
Nikolaos Salavrakos

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. припомня, че признаването на 
всички държави членки е необходим 
елемент от процеса по 
присъединяване; призовава Турция да 
пристъпи възможно най-скоро към 
нормализиране на своите отношения 
с всички държави – членки на ЕС, 
включително като отмени своето 
вето върху членството на някои 
държави – членки на ЕС в няколко 
международни организации; изразява 
съжаление, че на 15 януари Турция 
беше единствената от 185 държави, 
която отказа на Кипър да се 
присъедини към Съвета на 
Международната агенция за 
възобновяема енергия; 

Or. el

Изменение 296
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

22a. Изтъква задължението на 
Турция да зачита изключителната 
икономическа зона на Кипър във вида, 
определен от Конвенцията на ООН по 
морско право, по която ЕС е страна;   
взема предвид факта, че Турция не е 
страна по посочената Конвенция и по 
тази причина не счита, че следва да се 
съобразява със задълженията, 
произтичащи от нея; призовава 
Турция да признае, че посочената 
Конвенция понастоящем е част от 
постиженията на правото на Съюза, 
която след присъединяването трябва 
да бъде изцяло прилагана; 

Or. en

Изменение 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. настоятелно призовава турското 
правителство да сложи край на 
нееднократното нарушаване на 
гръцкото въздушно пространство и 
прелитането на турски военни 
самолети над гръцки острови; 
призовава Турция да отмени 
разрешенията, предоставени на 
Turkish Petroleum Corporation (TPAO) 
за геоложки проучвания и дейности в 
областта на горивата за зони, които 
принадлежат на гръцкия 
континентален шелф; 

Or. en
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Изменение 298
Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. призовава Анкара и Никозия да 
започнат пряк диалог на най-високо 
политическо равнище по всички 
неразрешени въпроси, по примера на 
успешния  диалога Белград –
Прищина, воден с посредничеството 
на ЗП/ВП Катрин Аштън и който 
отвори път за по-нататъшна 
интеграция на Сърбия и Косово в ЕС;   
счита, че преките контакти между 
политическите лидери биха създали 
положителен политически климат, 
като улеснят всеобхватното решение 
на всички отворени въпроси между 
Турция и Кипър; изразява също така 
мнение, че диалогът на високо 
равнище с представителите на 
турските кюрди също би създал 
условия за широкообхватно и трайно 
решение на кюрдския проблем и за 
истинско помирение сред турските 
граждани от всякакъв етнически и 
национален произход; 

Or. en

Изменение 299
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете 

23. отбелязва, че турската окупация
на северната част на Кипър и 
следователно на част от 
територията на ЕС, е незаконна и
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общности; подчертава 
неотложността на споразумение 
между двете общности относно 
начините на процедиране по 
отношение на преговорите по 
същество за уреждане на въпроса, 
така че процесът на преговори, под 
егидата на генералния секретар на 
ООН, да може скоро да придобие нов 
динамизъм; призовава Турция да 
започне да изтегля своите сили от 
Кипър и да предаде Фамагуста на 
ООН в съответствие с резолюция 550 
(1984 г.) на Съвета за сигурност на 
ООН; призовава, успоредно с това, 
Република Кипър да отвори 
пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат 
за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 
законен начин, приемлив за всички;

следва незабавно да бъде прекратена;

Or. nl

Изменение 300
Sarah Ludford

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности с 
договорени с ООН параметри относно 
разделението на две зони, две 
общности  и политическата 
равнопоставеност; подчертава 
неотложността на споразумение между 
двете общности относно начините на 
процедиране по отношение на 
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скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да 
изтегля своите сили от Кипър и да 
предаде Фамагуста на ООН в 
съответствие с резолюция 550 (1984 
г.) на Съвета за сигурност на ООН; 
призовава, успоредно с това,
Република Кипър да отвори 
пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат 
за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 
законен начин, приемлив за всички;

преговорите по същество за уреждане на 
въпроса и подчертава значението на 
определянето на времева рамка, така 
че процесът на преговори, под егидата 
на генералния секретар на ООН, да 
може скоро да придобие нов динамизъм
на равнището на лидерите; припомня, 
че Турция често изразяваше 
готовност да изтегли силите си при 
постигане на всеобхватно решение в 
Кипър, както това е посочено и в 
Плана на Анан от 2004 г.;  призовава 
Република Кипър да допусне 
приемането на регламент за 
директна търговия, което би 
позволило на турските кипърци да 
търгуват директно с ЕС при 
преференциални тарифи, което би 
приближило общността на турските 
кипърци до Европейския съюз;

Or. en

Изменение 301
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да 
изтегля своите сили от Кипър и да 
предаде Фамагуста на ООН в 

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава необходимостта от 
определяне на срок за приключване на 
преговорите по споразумение между 
двете общности относно начините на 
процедиране по отношение на 
преговорите по същество за уреждане на 
въпроса, така че процесът на преговори, 
под егидата на генералния секретар на 
ООН, да може скоро да придобие нов 
динамизъм; уверява, че статуквото 



PE504.402v01-00 74/146 AM\926945BG.doc

BG

съответствие с резолюция 550 (1984 
г.) на Съвета за сигурност на ООН; 
призовава, успоредно с това, 
Република Кипър да отвори 
пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат 
за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 
законен начин, приемлив за всички;

вече не е жизнеспособно;

Or. en

Изменение 302
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да
отвори пристанището на Фамагуста, 
под митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат 
за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН;
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обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 
законен начин, приемлив за всички;

Or. de

Изменение 303
Метин Казак, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да 
изтегля своите сили от Кипър и да 
предаде Фамагуста на ООН в 
съответствие с резолюция 550 (1984 
г.) на Съвета за сигурност на ООН; 
призовава, успоредно с това,
Република Кипър да отвори 
пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат 
за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 
законен начин, приемлив за всички;

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности с 
договорени с ООН параметри относно 
разделението на две зони, две 
общности  и политическата 
равнопоставеност; подчертава 
неотложността на споразумение между 
двете общности относно начините на 
процедиране по отношение на 
преговорите по същество за уреждане на 
въпроса и подчертава значението на 
определянето на времева рамка, така 
че процесът на преговори, под егидата 
на генералния секретар на ООН, да 
може скоро да придобие нов динамизъм
на равнището на лидерите; припомня, 
че Турция често изразяваше 
готовност да изтегли силите си при 
постигане на всеобхватно решение в 
Кипър, както това е посочено и в 
Плана на Анан от 2004 г.;  призовава 
Република Кипър да допусне 
приемането на регламент за 
директна търговия, което би 
позволило на турските кипърци да 
търгуват директно с ЕС по законен 
начин, приемлив за всички;

Or. en
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Изменение 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по 
същество за уреждане на въпроса, така 
че процесът на преговори, под егидата 
на генералния секретар на ООН, да 
може скоро да придобие нов 
динамизъм; призовава Турция да 
започне да изтегля своите сили от 
Кипър и да предаде Фамагуста на ООН 
в съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН;
призовава, успоредно с това,
Република Кипър да отвори 
пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват
директно по законен начин, приемлив 
за всички;

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво всеобхватно решение в 
полза на двете общности, основано на 
съответните резолюции на Съвета за 
сигурност на ООН, международното 
право, принципите, на които се гради 
ЕС и достиженията на правото на 
ЕС; Подчертава неотложността на
постигането на споразумение между 
двете общности относно начина, по 
който да напреднат преговорите по 
същество за уреждане на въпроса, така 
че процесът на преговори, под егидата 
на генералния секретар на ООН, да 
може скоро да придобие нов 
динамизъм;    призовава Турция също да
работи интензивно и добросъвестно в 
тази посока и подчертава, че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, трябва 
скоро да придобие нов динамизъм; 
призовава Турция незабавно да започне 
да изтегля своите сили от Кипър и да 
предаде Фамагуста на ООН в 
съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН;
припомня предложението на 
президента на Република Кипър
успоредно да отвори пристанището на 
Фамагуста под егидата на ЕС
(митнически надзор) с цел насърчаване 
на положителен климат за успешен 
резултат от продължаващите преговори 
за повторно обединение и да позволи 
на двете общности да търгуват по 
законен начин, приемлив за всички;
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Or. en

Изменение 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете 
общности; подчертава неотложността 
на споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат 
за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 
законен начин, приемлив за всички;

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво всеобхватно решение
съобразено със съответните 
резолюции на Съвета за сигурност на 
ООН и ценностите, и принципите, на 
които се гради ЕС; и призовава Турция 
да предостави конкретна подкрепа за 
тези усилия; подчертава неотложността 
на споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция незабавно да започне 
да изтегля своите сили от Кипър и да
позволи връщането на Фамагуста на
законните й обитатели в 
съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН;
изразява съжаление, успоредно с това,
относно отказа на Турция да приеме 
предложението на правителството 
на Република Кипър през 2010 г., наред 
с другото, да отвори пристанището на 
Фамагуста под егидата на 
Европейския съюз, което би 
подпомогнало извършването на
търговски сделки между ЕС и турските 
кипърци през пристанището на 
Фамагуста;

Or. en
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Изменение 306
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете 
общности; подчертава неотложността 
на споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по 
същество за уреждане на въпроса, така 
че процесът на преговори, под егидата 
на генералния секретар на ООН, да
може скоро да придобие нов 
динамизъм; призовава Турция да 
започне да изтегля своите сили от 
Кипър и да предаде Фамагуста на ООН 
в съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН;
призовава, успоредно с това, Република 
Кипър да отвори пристанището на 
Фамагуста, под митническия надзор на 
ЕС, с цел насърчаване на 
положителен климат за успешен 
резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив 
за всички;

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо
демократично и устойчиво решение в 
съответствие с ценностите и 
принципите, на които се гради ЕС, 
така че решението да не засегне 
отрицателно нито правата на човека 
на кипърските граждани, нито 
европейската политика, като създаде 
отрицателен и опасен политически 
прецедент и модел за сближаването в 
ЕС;  подчертава неотложността на
постигането на споразумение между 
двете общности относно начина, по 
който да напреднат преговорите по 
същество за уреждане на въпроса, така 
че процесът на преговори, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;    
отбелязва, че такъв процес би 
следвало да остане под егидата на 
генералния секретар на ООН и 
положителната и катализираща 
подкрепа на ЕС, така че 
демократичните ценности и 
принципи да бъдат изцяло спазени и 
съхранени; призовава Турция да 
започне да изтегля своите сили от 
Кипър и да предаде Фамагуста на
законните й обитатели и ООН в 
съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН, и по 
този начин улесни усилията по 
посока на намиране на всеобхватно 
решение; призовава, успоредно с това, 
Република Кипър да отвори 
пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС и да разреши



AM\926945BG.doc 79/146 PE504.402v01-00

BG

на турските кипърци да търгуват 
директно по законен и приемлив за 
всички начин, като изцяло зачитат 
международното право, 
постиженията на правото на Съюза 
и суверенните права на Република 
Кипър – държава – членка на ЕС, 
съгласно разпоредбите на Протокол 
№ 10 и Договорите, 

Or. en

Изменение 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете 
общности; подчертава 
неотложността на споразумение 
между двете общности относно 
начините на процедиране по 
отношение на преговорите по 
същество за уреждане на въпроса, така 
че процесът на преговори, под егидата 
на генералния секретар на ООН, да 
може скоро да придобие нов 
динамизъм; призовава Турция да 
започне да изтегля своите сили от 
Кипър и да предаде Фамагуста на ООН 
в съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН;
призовава, успоредно с това, Република 
Кипър да отвори пристанището на 
Фамагуста, под митническия надзор на 
ЕС, с цел насърчаване на положителен 
климат за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение съобразено с 
резолюциите на Съвета за сигурност 
на ООН и ценностите, и принципите, 
на които се гради ЕС; призовава 
Турция да напредне с преговорите по 
същество за уреждане на въпроса, така 
че процесът на преговори, под егидата 
на генералния секретар на ООН, да 
може скоро да придобие нов 
динамизъм;    призовава Турция да 
започне незабавно да изтегля своите 
сили от Кипър и да предаде Фамагуста 
на ООН в съответствие с резолюция 550
(1984 г.) на Съвета за сигурност на 
ООН; призовава, успоредно с това, 
Република Кипър да отвори 
пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
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законен начин, приемлив за всички; всички;

Or. en

Изменение 308
Graham Watson

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по 
същество за уреждане на въпроса, така 
че процесът на преговори, под егидата 
на генералния секретар на ООН, да 
може скоро да придобие нов 
динамизъм; призовава Турция да 
започне да изтегля своите сили от 
Кипър и да предаде Фамагуста на ООН 
в съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН;
призовава, успоредно с това, Република 
Кипър да отвори пристанището на 
Фамагуста, под митническия надзор 
на ЕС, с цел насърчаване на 
положителен климат за успешен 
резултат от продължаващите преговори 
за обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 
законен начин, приемлив за всички;

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на
постигането на споразумение между 
двете общности относно начина, по 
който да напреднат преговорите по 
същество за уреждане на въпроса, като 
се определи действаща времева рамка,
така че процесът на преговори, под 
егидата на генералния секретар на ООН, 
да може скоро да придобие нов 
динамизъм;    призовава за приемане на 
нов план за обединения, основан на 
съображения за разделение на две 
общности, две зони и политическо 
сътрудничество; призовава Турция да 
започне да изтегля своите сили от 
Кипър и да предаде Вароша на
администрацията на ООН в 
съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН;
призовава, успоредно с това, Република 
Кипър да позволи приемането на 
регламент за директна търговия за
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички;

Or. en
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Изменение 309
Emine Bozkurt

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички;

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности с 
договорени с ООН параметри относно 
разделението на две зони, две 
общности  и политическата 
равнопоставеност; подчертава 
неотложността на споразумение между 
двете общности относно начините на 
процедиране по отношение на 
преговорите по същество за уреждане на 
въпроса и подчертава значението на 
определянето на времева рамка, така 
че процесът на преговори, под егидата 
на генералния секретар на ООН, да 
може скоро да придобие нов динамизъм
на равнището на лидерите; припомня, 
че Турция изрази готовност да 
изтегли силите си при постигане на 
всеобхватно решение в Кипър, както 
това е посочено и в Плана на Анан от 
2004 г.;  призовава Турция да започне да 
изтегля своите сили от Кипър и да 
предаде Фамагуста на ООН в
съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН;
призовава, успоредно с това, Република 
Кипър да отвори пристанището на 
Фамагуста, под митническия надзор на 
ЕС, с цел насърчаване на положителен 
климат за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 
законен начин, приемлив за всички;

Or. en
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Изменение 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички;

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички; изразява убеденост, че 
приемането на регламент за 
директна търговия и прилагането на 
допълнителния протокол към 
споразумението за асоцииране ЕС –
Турция ще окаже положително 
икономическо въздействие върху 
двете общности в Кипър; 

Or. en
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Изменение 311
Ismail Ertug

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички;

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички; изразява съжаление по повод 
факта, че общността на турските 
кипърци в северната част на Кипър 
все още не е получила полагащите й се 
две места в Европейския парламент и 
че турският все още не е официален 
език за европейските институции, 
макар той да е официален език в 
Република Кипър; 

Or. en
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Изменение 312
Lorenzo Fontana

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички;

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички; счита продължаващото 
преместване на турски граждани от 
Анадола към Кипър за пречка на 
мирното съжителство на двете 
общности на острова;

Or. it

Изменение 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 23
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Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички;

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички и съответстващ на 
международното право и правото на 
ЕС;

Or. en

Изменение 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;

23. още веднъж изразява подкрепата си
за обединението на Кипър, основаващо 
се на справедливо и устойчиво решение 
за двете общности; подчертава 
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подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички;

неотложността на споразумение между 
двете общности относно начините на 
процедиране по отношение на 
преговорите по същество за уреждане на 
въпроса, така че процесът на преговори, 
под егидата на генералния секретар на 
ООН, да може скоро да придобие нов 
динамизъм; призовава Турция да 
започне да изтегля своите сили от 
Кипър и да предаде Фамагуста на ООН 
в съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН;
призовава, успоредно с това, Република 
Кипър да отвори пристанището на
Фамагуста, под митническия надзор на 
ЕС, с цел насърчаване на положителен 
климат за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 
законен начин, приемлив за всички;

Or. nl

Изменение 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 

23. още веднъж изразява подкрепата си
за обединението на Кипър, основаващо 
се на справедливо и устойчиво решение 
за двете общности; подчертава 
неотложността на споразумение между 
двете общности относно начините на 
процедиране по отношение на 
преговорите по същество за уреждане на 
въпроса, така че процесът на преговори, 
под егидата на генералния секретар на 
ООН, да може скоро да придобие нов 
динамизъм; призовава Турция да 
започне да изтегля своите сили от 
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своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички;

Кипър и да предаде Фамагуста на ООН 
в съответствие с резолюция 550 (1984 г.) 
на Съвета за сигурност на ООН;
призовава, успоредно с това, Република 
Кипър да отвори пристанището на 
Фамагуста, под митническия надзор на 
ЕС, с цел насърчаване на положителен 
климат за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
обединение и да позволи на турските 
кипърци да търгуват директно по 
законен начин, приемлив за всички;

Or. nl

Изменение 316
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
резолюция 550 (1984 г.) на Съвета за 
сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да 
отвори пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
успешен резултат от продължаващите 

23. още веднъж изразява силната си 
подкрепа за обединението на Кипър, 
основаващо се на справедливо и 
устойчиво решение за двете общности;
подчертава неотложността на 
споразумение между двете общности 
относно начините на процедиране по 
отношение на преговорите по същество 
за уреждане на въпроса, така че 
процесът на преговори, под егидата на 
генералния секретар на ООН, да може 
скоро да придобие нов динамизъм;
призовава Турция да започне да изтегля 
своите сили от Кипър и да предаде
затворения участък на Фамагуста на 
ООН в съответствие с резолюция 550
(1984 г.) на Съвета за сигурност на 
ООН; призовава, успоредно с това, 
Република Кипър да отвори 
пристанището на Фамагуста, под 
митническия надзор на ЕС, с цел 
насърчаване на положителен климат за 
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преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички;

успешен резултат от продължаващите 
преговори за обединение и да позволи 
на турските кипърци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив за 
всички;

Or. en

Изменение 317
Geoffrey Van Orden

Предложение за резолюция
Параграф 23а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. призовава комисията по 
конституционни въпроси да 
предложи и Европейският съвет да 
преразгледа начина на определяне на 
местата за Кипър и по този начин да 
актуализира решението на Съвета 
от 10 юни 2004 г., което се отнася 
изрично само до парламентарния 
мандат 2004-2009 г.; призовава 
местата, определени за Република 
Кипър да представляват 
пропорционално населението на 
всички части на острова, над които 
правителството на Република Кипър 
претендира, че упражнява контрол, 
чрез член на Европейския парламент 
или чрез статут на наблюдател, 
какъвто е случаят в Съвета на 
Европа;  

Or. en

Изменение 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 23а (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

23a. придава голямо значение на 
признаването на арменския геноцид 
от страна на турското 
правителство;

Or. nl

Изменение 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Предложение за резолюция
Параграф 23а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. вследствие на решението на 
Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа по този въпрос, 
призовава председателя да покани в 
Парламента двама наблюдатели, 
представляващи общността на 
турските кипърци; 

Or. en

Изменение 320
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 23а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. призовава Турция да се съобрази с 
Резолюция 550(1984) на СС на ООН и 
да върне затворения квартал Вароша 
на жителите му и успоредно с това, 
Република Кипър да отвори 
пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел 
насърчаване на положителен климат 



PE504.402v01-00 90/146 AM\926945BG.doc

BG

за успешен резултат от 
продължаващите преговори за 
повторно обединение и да позволи на 
кипърските турци да търгуват 
директно по законен начин, приемлив 
за всички;

Or. en

Изменение 321
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 23а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. изразява съжаление по повод 
турското политическо поведение по 
време на кипърското председателство 
на Съвета, което е отразено и в 
политическото решение на турското 
правителство да отмени 70 заседание 
на СПК и изцяло съжалява, че 
турската страна пропусна 
възможността за конструктивен 
междупарламентарен политически 
диалог, който би помогнал за 
излизането на  преговорите за 
присъединяване на Турция от  
настоящия застой; 

Or. en

Изменение 322
Метин Казак, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за 

24. насърчава Турция и всички 
останали страни да продължат 
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безследно изчезналите лица в Кипър; активната си  подкрепа за Комитета за 
безследно изчезналите лица в Кипър
(КБИЛК), който е един от най-
чувствителните и най-важни 
проекти на острова, тъй като  
работата му засяга в еднаква степен 
живота на хората от двете страни 
на острова;

Or. en

Изменение 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. призовава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър, като 
осигури достъп до военните зони в 
съответствие с решенията на ЕСПЧ 
и решенията на Съвета на Европа;

Or. en

Изменение 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. призовава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър;
разчита на сътрудничеството на 
Турция с оглед осигуряването на 
достъп и до военните зони с цел 
улесняване работата на КБИЛ;



PE504.402v01-00 92/146 AM\926945BG.doc

BG

Or. en

Изменение 325
Graham Watson

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. насърчава Турция и всички други 
страни да засилят подкрепата си за 
Комитета за безследно изчезналите лица
(КБИЛ) в Кипър; призовава за 
специално внимание на работата, 
извършена от КБИЛ във военните 
зони;

Or. en

Изменение 326
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. призовава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър и да осигури 
на Комитета достъп до зони под 
военна окупация и до турските 
кипърски архиви;  

Or. de

Изменение 327
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 24
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Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър, по-
специално като улесни достъпа й до 
военните зони и до архивите; и в 
съответствие с констатациите на 
ЕСПЧ да предприеме всички други 
подходящи действия, свързани с 
хуманитарната страна в случаите на 
безследно изчезналите лица;

Or. en

Изменение 328
Sarah Ludford

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. насърчава Турция и всички 
останали страни да засилят 
допълнително  подкрепата си за 
Комитета за безследно изчезналите лица 
в Кипър (КБИЛ), тъй като 
комитетът е един от най-
чувствителните и най-важни 
проекти на острова и работата му 
засяга в еднаква степен живота на 
хората от двете страни на острова;

Or. en

Изменение 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 24
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Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър, като 
предостави достъп до всички военни 
зони и релевантна информация, в 
съответствие с решението на 
Европейския съд по правата на човека 
във връзка с четвъртата 
междудържавна жалба;

Or. en

Изменение 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър и да 
предостави на Комитета достъп до 
онези военни зони, в които 
доказателства сочат, че е възможно 
да бъдат открити останки от 
изчезнали лица;  

Or. en

Изменение 331
Ioannis Kasoulides

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 

24. насърчава Турция да засили 
подкрепата си за Комитета за безследно 
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изчезналите лица в Кипър; изчезналите лица в Кипър, по-
специално като улесни достъпа й до 
всички военни зони, както и до 
архивите на турската армия;

Or. en

Изменение 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. насърчава всички засегнати страни  
да засилят подкрепата си за Комитета 
за безследно изчезналите лица в Кипър;

Or. en

Изменение 333
Emine Bozkurt

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. Насърчава Турция и всички други 
страни да засилят допълнително
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

Or. en

Изменение 334
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 24
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Предложение за резолюция Изменение

24. насърчава Турция да засили
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица в Кипър;

24. Насърчава Турция да продължи
подкрепата си за Комитета за безследно 
изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър;

Or. en

Изменение 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 24а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. призовава Турция да отвори 
военните архиви, за да предостави 
информация, изисквана от КБИЛ в 
съответствие с решенията на ЕСПЧ;

Or. en

Изменение 336
Ioannis Kasoulides

Предложение за резолюция
Параграф 24а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
по морско право е подписана от ЕС, 
27-те държави – членки на ЕС, и от 
всички останали страни кандидатки 
и че е част от достиженията на 
общностното право; поради тази 
причина призовава турското 
правителство да подпише и 
ратифицира тази конвенция без по-
нататъшно забавяне; припомня 
пълната легитимност на 
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изключителната икономическа зона 
на Република Кипър в съответствие с 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;

Or. en

Изменение 337
Евгени Кирилов

Предложение за резолюция
Параграф 24а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. насърчава Турция допълнително 
да се ангажира в преговори със 
съседните й държави по неразрешени 
двустранни въпроси, сред които 
проблеми, свързани с правото на 
собственост, включително по-
нататъшното прилагане на закона за 
фондациите във вида, изменен през 
август 2011 г.; 

Or. en

Изменение 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 24а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. изразява съжаление по повод 
политиката на Турция в областта на 
заселването и призовава Турция да се 
въздържа от допълнително заселване 
на турски граждани в Кипър, в 
противоречие с Женевската 
конвенция и принципите на 
международното право, което 
променя демографския баланс на 
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острова и възпрепятства намирането 
на бъдещо решение; 

Or. en

Изменение 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 24а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. призовава Турция да се въздържа 
от ново заселване на турски граждани 
на острова, тъй като това 
допълнително би променило 
демографския баланс и би намалило 
предаността на гражданите към 
бъдеща обща държава, основана на 
общо минало;

Or. en

Изменение 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 24а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. призовава Турция да се въздържа 
от ново незаконно заселване на 
турски граждани на острова, тъй 
като това допълнително би 
променило демографския баланс и би 
намалило предаността на неговите 
граждани към бъдеща обща държава; 
призовава Турция да се заеме с въпроса 
за незаконното заселване на турски 
граждани на острова в съответствие 
с Женевската конвенция и 
принципите на международното 
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право;

Or. en

Изменение 341
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 24а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. призовава Турция да се заеме с 
въпроса за заселването на турски 
граждани (заселници) на острова в 
съответствие с Женевската 
конвенция и принципите на 
международното право; 

Or. en

Изменение 342
Кристиан Вигенин

Предложение за резолюция
Параграф 24а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24а. припомня че Турция би следвало 
да положи усилия за намиране на 
решение на всички спорни въпроси със 
съседните й държави като условие за 
членство в ЕС и с цел укрепване на 
добросъседските отношения в 
региона; припомня, че създаването на 
Смесената експертна комисия по 
нерешените въпроси в българо-
турските отношения е важна стъпка 
към регулиране на въпросите, 
свързани с бежанците от Източна 
Тракия и техните наследници, и 
приканва двете страни да възобновят 
нейната работа;
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Or. bg

Изменение 343
Евгени Кирилов

Предложение за резолюция
Параграф 24б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24б. приветства Турция по повод 
успешното председателство на 
Организация за черноморско 
икономическо сътрудничество (ЧИС) 
през втората половина на 2012 г. и 
изразява надежда за запазване на 
темпото на прилагане на проектите 
за регионално сътрудничество и по-
специално за околовръстната 
магистрала около Черно море и 
черноморските магистрали;  
допълнително приветства страната 
във връзка с приключването на 
изграждането на околовръстната 
магистрала около Черно море в 
участъка, преминаващ през нейната  
територия от границите на Гърция и 
България до границата с Грузия; 
призовава за по-добро сътрудничество 
по въпросите на опазването на 
околната среда и екологията в 
Черноморския басейн в рамките на 
околовръстната магистрала около 
Черно море също в съответствие със 
стратегията на ЕС за Черно море;

Or. en

Изменение 344
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 24б (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

24б. настоятелно призовава Турция да 
гарантира спазването на правата на 
всички разселени лица в Кипър, 
включително на тези от религиозни 
малцинства, на които следва да се 
разреши да упражняват свободно 
своите религиозни права;

Or. en

Изменение 345
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 24в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24в. настоятелно призовава Турция да 
предприеме конкретни мерки, за да 
прекрати разрушаването на обекти 
от културното и религиозно 
наследство в северната част на 
Кипър, като по този начин спаси 
ценна част от европейската и 
световната цивилизация; 

Or. en

Изменение 346
Willy Meyer

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. подчертава значението на 
последователен и широкообхватен 
подход по отношение на сигурността 
в източното Средиземноморие и 

заличава се
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призовава Турция да даде възможност 
за политически диалог между ЕС и 
НАТО, като вдигне ветото си върху 
сътрудничество между ЕС и НАТО, 
включващо Кипър, и съответно 
призовава Република Кипър да вдигне 
ветото си за участието на Турция в 
Европейска агенция по отбрана;

Or. en

Изменение 347
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. подчертава значението на 
последователен и широкообхватен 
подход по отношение на сигурността в 
източното Средиземноморие и 
призовава Турция да даде възможност 
за политически диалог между ЕС и 
НАТО, като вдигне ветото си върху 
сътрудничество между ЕС и НАТО, 
включващо Кипър, и съответно 
призовава Република Кипър да вдигне 
ветото си за участието на Турция в 
Европейска агенция по отбрана;

25. подчертава значението на 
последователен и широкообхватен 
подход по отношение на сигурността в 
източното Средиземноморие и оценява 
приноса на Турция към ОПСО и 
усилията за укрепване на 
стратегическото партньорство 
между ЕС и НАТО; подчертава 
значението на продължаване на 
участието на Турция в бъдещи мисии 
по линия на ОПСО, тъй като голяма 
част от тези мисии се осъществяват 
в географска близост до Турция и 
могат да имат последици за 
сигурността; изтъква 
неотложността на намирането на 
решение за включването на Турция в 
процеса на вземане на решения в 
ОПСО; подчертава необходимостта 
ЕС да постигне сходно равнище на 
приобщеност и прозрачност с НАТО;

Or. en

Изменение 348
Antigoni Papadopoulou
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Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. подчертава значението на 
последователен и широкообхватен 
подход по отношение на сигурността 
в източното Средиземноморие и
призовава Турция да даде възможност 
за политически диалог между ЕС и 
НАТО, като вдигне ветото си върху 
сътрудничество между ЕС и НАТО, 
включващо Кипър, и съответно 
призовава Република Кипър да вдигне 
ветото си за участието на Турция в 
Европейска агенция по отбрана;

25. призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог 
между ЕС и НАТО, като вдигне ветото 
си върху сътрудничество между ЕС и 
НАТО, включващо Кипър;

Or. en

Изменение 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. подчертава значението на 
последователен и широкообхватен 
подход по отношение на сигурността в 
източното Средиземноморие и 
призовава Турция да даде възможност 
за политически диалог между ЕС и 
НАТО, като вдигне ветото си върху 
сътрудничество между ЕС и НАТО, 
включващо Кипър, и съответно 
призовава Република Кипър да вдигне 
ветото си за участието на Турция в 
Европейска агенция по отбрана;

25. подчертава значението на 
последователен и широкообхватен 
подход по отношение на сигурността в 
източното Средиземноморие и 
призовава Турция да даде възможност 
за политически диалог между ЕС и 
НАТО, като вдигне ветото си върху 
сътрудничество между ЕС и НАТО, 
включващо Кипър, и насърчава Турция 
да сключи административно 
споразумение с Европейската агенция 
по отбрана (EDA) въз основа на 
съществуващите административни 
споразумения между Европейската 
агенция по отбрана и трети 
държави;

Or. en
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Изменение 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. подчертава значението на 
последователен и широкообхватен 
подход по отношение на сигурността в 
източното Средиземноморие и 
призовава Турция да даде възможност 
за политически диалог между ЕС и 
НАТО, като вдигне ветото си върху 
сътрудничество между ЕС и НАТО, 
включващо Кипър, и съответно 
призовава Република Кипър да вдигне 
ветото си за участието на Турция в 
Европейска агенция по отбрана;

25. подчертава значението на 
последователен и широкообхватен 
подход по отношение на сигурността в 
източното Средиземноморие и 
призовава Турция да даде възможност 
за политически диалог между ЕС и 
НАТО, като вдигне ветото си върху 
сътрудничество между ЕС и НАТО, 
включващо Кипър;

Or. nl

Изменение 351
Graham Watson

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. подчертава значението на 
последователен и широкообхватен 
подход по отношение на сигурността в 
източното Средиземноморие и 
призовава Турция да даде възможност 
за политически диалог между ЕС и 
НАТО, като вдигне ветото си върху
сътрудничество между ЕС и НАТО, 
включващо Кипър, и съответно 
призовава Република Кипър да вдигне 
ветото си за участието на Турция в
Европейска агенция по отбрана;

25. подчертава значението на 
последователен и широкообхватен 
подход по отношение на сигурността в 
източното Средиземноморие и 
призовава Турция и всички останали 
страни да даде възможност за 
политически диалог между ЕС и НАТО, 
включително сътрудничество между 
ЕС и НАТО относно Кипър, и 
съответно призовава Република Кипър 
да вдигне ветото си за участието на 
Турция и да позволи изпълнението на 
ангажиментите на Турция към
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Европейска агенция по отбрана;

Or. en

Изменение 352
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за резолюция
Параграф 25а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
по морско право е подписана от ЕС, 
27-те държави − членки на ЕС, и от 
всички останали страни кандидатки 
и че е част от достиженията на 
общностното право; поради тази 
причина призовава турското 
правителство да подпише и 
ратифицира тази конвенция без по-
нататъшно забавяне; припомня 
пълната легитимност на 
изключителната икономическа зона 
на Република Кипър в съответствие с 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право; 

Or. en

Изменение 353
Евгени Кирилов

Предложение за резолюция
Параграф 25а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. приветства усилията на 
турските власти за борба с 
нелегалната имиграция в граничните 
държави – членки на ЕС и в ЕС; в 
същото време изразява 
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загрижеността си относно 
нарастващия брой нелегални 
имигранти, които преминават 
турско-българската и турско-
гръцката граница;

Or. en

Изменение 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за резолюция
Параграф 25а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. настоятелно призовава двете 
страни, Турция и Армения, да 
ратифицират без предварителни 
условия протоколите относно 
установяването на дипломатически 
отношения и подобряването на 
двустранните отношения и приканва 
турското правителство да отвори 
границата с Армения;

Or. en

Изменение 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Предложение за резолюция
Параграф 25а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. отбелязва продължаващите 
усилени опити на Турция и Гърция за 
подобряване на двустранните им 
отношения, включително чрез 
двустранни срещи; при все това 
изразява съжалението си, че 
обявената от Турското велико 
народно събрание заплаха за повод за 
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война (casus belli) спрямо Гърция все 
още не е оттеглена; отново изтъква, 
че е необходимо Турция недвусмислено 
да се ангажира с отношенията на 
добросъседство и с мирното уреждане 
на споровете в съответствие с 
Хартата на ООН, като прибягва при 
необходимост до Международния съд. 
настойчиво призовава турското 
правителство да сложи край на 
нееднократното нарушаване на 
гръцкото въздушно пространство и 
прелитането на турски военни 
самолети над гръцки острови;

Or. en

Изменение 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 25а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. призовава Турция да прекрати 
продължаващото разрушаване на 
културни и религиозни обекти, 
разположени в северната част на 
Кипър, в съответствие със 
задълженията си, произтичащи от 
Хагската конвенция за защита на 
културните ценности в случай на 
въоръжен конфликт от 1954 г.;

Or. en

Изменение 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 25а (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

25a. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
по морско право е подписана от ЕС, 
27-те държави − членки на ЕС, и от 
всички останали страни кандидатки 
и че е част от достиженията на 
общностното право; поради тази 
причина призовава турското 
правителство да подпише и 
ратифицира тази конвенция без по-
нататъшно забавяне; припомня 
пълната легитимност на 
изключителната икономическа зона 
на Република Кипър в съответствие с 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;

Or. en

Изменение 358
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 25а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. настойчиво приканва да се 
избягват всякакъв вид заплахи, 
източници на напрежение или 
действия, които биха могли да 
засегнат добросъседските отношения 
и мирното уреждане на спорове; 
изтъква всички суверенни права на 
държавите − членки на ЕС, които 
включват и встъпването в 
двустранни споразумения в 
съответствие с достиженията на 
правото на ЕС и международното 
право, включително Конвенцията на 
ООН по морско право;

Or. en
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Изменение 359
Willy Meyer

Предложение за резолюция
Параграф 25а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. подчертава необходимостта от 
мирно решаване на конфликтите в 
региона на източното 
Средиземноморие при зачитане на 
международното право и на 
съответните резолюции на 
Обединените нации, което да доведе 
до равноправно сътрудничество от 
полза за всички народи в региона, като 
така допринесе за мира и 
стабилността в целия регион;

Or. en

Изменение 360
Antigoni Papadopoulou

Предложение за резолюция
Параграф 25б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25б. изразява съжаление, че Турция 
продължи да действа срещу и направи 
изявления, с които се 
противопоставя на сондажите, 
извършвани от Република Кипър, 
като така нарушава суверенните 
права на Република Кипър и заплашва 
с репресивни мерки дружества, които 
биха участвали в кипърските 
проучвания, след изявлението на 
Кипър, че ще започне втори кръг от 
раздаване на лицензи за крайбрежни 
проучвания при упражняване на 
суверенните си права;
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Or. en

Изменение 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Предложение за резолюция
Параграф 25б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25б. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
по морско право е подписана от ЕС, 
27-те държави − членки на ЕС, и от 
всички останали страни кандидатки 
и че е част от достиженията на 
общностното право; поради тази 
причина призовава турското 
правителство да подпише и 
ратифицира тази конвенция без по-
нататъшно забавяне; припомня 
пълната легитимност на 
изключителната икономическа зона 
на Република Кипър в съответствие с 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право;

Or. en

Изменение 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Андрей Ковачев

Предложение за резолюция
Параграф 25б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25б. настоятелно призовава както 
Турция, така и Армения, да 
ратифицират без предварителни 
условия протоколите и приканва 
турското правителство да отвори 
границата си с Армения с цел 



AM\926945BG.doc 111/146 PE504.402v01-00

BG

нормализиране на отношенията им; 

Or. en

Изменение 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 25в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25в. призовава Турция да признае 
извършения през 1915 г. геноцид над 
арменците и така да постави начало 
на установяването на стабилна 
политика на съседство;

Or. en

Изменение 364
Метин Казак, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

26. подчертава, че различията в 
тълкуването между Европейската 
комисия и Турция по отношение на 
прилагането на Допълнителния 
протокол към Споразумението за 
асоцииране между ЕО и Турция се 
отразяват отрицателно на 
отношенията между ЕС и Турция и 
затова призовава всички засегнати 
страни да направят съвместни 
усилия за решаване на кипърския 
проблем;

Or. en
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Изменение 365
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; настоятелно 
призовава процесът на преговори с 
Турция да бъде незабавно прекратен;

Or. nl

Изменение 366
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да приложи
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на Кипър; 
припомня, че този отказ продължава да 
оказва дълбоко влияние върху процеса 
на преговори;

Or. en
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Изменение 367
Lorenzo Fontana

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ всъщност е спрял всеки 
възможен напредък в преговорите;

Or. it

Изменение 368
Graham Watson

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори; 
настоятелно призовава двете страни 
да се ангажират с преговорите за 
улесняване на свободното движение 
на стоки, услуги, капитали, хора и 
решаване на въпросите за 
собствеността;
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Or. en

Изменение 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; настоятелно твърди, 
че този отказ следва да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

Or. nl

Изменение 370
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

26. изразява дълбоко съжаление по 
повод на отказа на Турция да изпълни 
своето задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да блокира процеса 
на преговори;

Or. de
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Изменение 371
Emine Bozkurt

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;
призовава европейските институции 
да предприемат всички необходими 
мерки, които да позволят директна 
търговия между ЕС и районите под 
ефективен контрол на 
правителството на Република Кипър, 
както и да улеснят свободното 
движение на общността на турските 
кипърци, за да се премахне 
изолацията на общността на 
турските кипърци в съответствие 
със заключенията от срещата на 
Съвета по общи въпроси на ЕС от 26 
април 2004 г.;

Or. en

Изменение 372
Antigoni Papadopoulou

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изразява съжаление по повод на 26. изразява съжаление по повод на 
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отказа на Турция да изпълни своето
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да засяга дълбоко 
процеса на преговорите, и призовава 
турското правителство да прилага 
протокола изцяло, без по-нататъшно 
забавяне; отбелязва освен това със 
съжаление, че въпреки 
неколкократните призиви, Турция не 
спазва задълженията си, предвидени в 
Декларацията на Европейската 
общност и държавите ѝ членки от 21 
септември 2005 г.;

Or. en

Изменение 373
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този 
отказ продължава да оказва дълбоко 
влияние върху процеса на преговори;

26. изразява съжаление по повод на 
отказа на Турция да изпълни своето 
задължение за цялостно, 
недискриминационно прилагане на 
Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; призовава Турция да 
отмени ембаргото, което е наложила 
върху плавателните съдове и 
самолетите, които принадлежат на 
Република Кипър, като отвори 
пристанищата и летищата си; 
призовава правителството да прилага 
Допълнителния протокол без по-
нататъшно забавяне; припомня, че 
този отказ продължава да оказва 
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дълбоко влияние върху процеса на 
преговори;

Or. en

Изменение 374
Antigoni Papadopoulou

Предложение за резолюция
Параграф 26а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. подчертава значението на 
всеобхватния мониторинг на 
прилагането на Инструмента за 
предприсъединителна помощ, с оглед 
обозначаването като приоритетни 
на цели и проекти в Турция в 
съответствие с критериите за 
присъединяване;

Or. en

Изменение 375
Sarah Ludford

Предложение за резолюция
Параграф 26а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. отбелязва, че нерешаването на 
кипърския въпрос оказва влияние 
върху отношенията между ЕС и 
Турция, поради което призовава 
всички засегнати страни да положат 
съвместни усилия за решаването на 
кипърския проблем;

Or. en
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Изменение 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 26а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. изразява съжаление, че Турция 
отказа да свика 70-тото заседание на 
Съвместния парламентарен 
комитет, както беше планирано, през 
втората половина на 2012 г., като по 
този начин беше пропусната още 
една възможност за укрепване на 
междупарламентарния диалог ЕС-
Турция;`

Or. en

Изменение 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Предложение за резолюция
Параграф 26а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
по морско право е подписана от ЕС, 
27-те държави – членки на ЕС, и от 
всички останали страни кандидатки 
и че е част от достиженията на 
общностното право; поради тази 
причина призовава турското 
правителство да подпише и 
ратифицира тази конвенция без по-
нататъшно забавяне; 

Or. en

Изменение 378
Laurence J.A.J. Stassen
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Предложение за резолюция
Параграф 26 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. отбелязва, че са налице освен 
това още няколко причини защо 
преговорите по присъединяването с 
Турция, както и всякакво 
финансиране от ЕС, следва да бъдат 
незабавно спрени и от които може да 
се заключи, че Турция не следва никога 
да се присъединява към ЕС.
– Турция е ислямска държава, която 
под президентството на Абдулла Гюл 
и с министър-председател Реджеп 
Тайип Ердоган, членове на Партията 
на справедливостта и развитието 
(„Adalet ve Kalkınma Partisi“, AK ) се 
ислямизира все повече;  освен това 
Турция е член на Организацията на 
ислямската конференция (OIC), 
която „ограничава“ правата на 
човека до шериата; 
– Турция струва на ЕС милиарди евро; 
от 2007 г. досега Турция вече е 
получила милиарди евро от ЕС чрез 
Инструмента за 
предприсъединителна помощ и 
EuropeAid; освен това през 2013 г. 
Турция ще получи почти 1 милиард 
евро безвъзмездна помощ от ЕС;
– членството на Турция в ЕС би 
отворило границите с нея;
– през 2050 г. Турция ще има най-
многобройното население от всички 
държави членки на ЕС; като държава 
− членка на ЕС, страната ще 
разполага с най-много на брой 
гласоподаватели;
– ако Турция се присъедини към ЕС, 
ЕС ще има обща граница с Иран, Ирак 
и Сирия; така външните граници на 
ЕС ще бъдат в още по-лошо 
положение, отколкото вече са 
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понастоящем;
– Турция не е европейска страна: 
географски погледнато, 95% от 
територията на Турция е 
разположена извън Европа;
– Турция е корумпирана: според 
организацията „Прозрачност без 
граници“1(Transparency International), 
през 2012 г. Турция получава 49 точки 
по скала от 1 до 100; това означава, 
че равнището на корупция в 
страната е високо;
– светската държава е под натиск в 
Турция: Министър-председателят 
Ердоган си разчиства сурово 
сметките с бившите генерали, 
привърженици на светската 
държава;
– свободата на изразяване е под 
натиск в Турция: според доклада 
„Кризата в свободата на пресата в 
Турция“2 ("Turkey's Press Freedom 
Crisis") при управлението на 
министър-председателя Ердоган се 
извършват най-тежките репресии 
срещу журналисти от много дълго 
време насам. Към 1 август 2012 г. най-
малко 76 журналисти се намират в 
затвори в Турция само защото са 
вършили работата си на 
журналисти;
– Турция е окупирала северната част 
на Кипър, който е държава членка на 
ЕС; освен това по време на 
кипърското председателство Турция 
замрази преговорите за 
присъединяване;
– Турция не признава геноцида срещу
арменците; освен това Турция се 
противопоставя на международното 
признаване на геноцида.
__________________
1

http://cpi.transparency.org/cpi2012/result
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s/
2 http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-
press-freedom-crisis-podcast.php

Or. nl

Изменение 379
Nikolaos Chountis

Предложение за резолюция
Параграф 26 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. призовава Турция въз основата на 
скорошни изявления от висши 
държавни служители да започне 
процеса по намаляване на 
концентрацията на въоръжение в 
Егейско море с цел постигане на 
едновременно намаление от страна 
на Турция и Гърция; изразява 
убеждението си, че ограничаването 
на програмите за защита е от 
основно значение с цел спестяване на 
ресурси за по-добро справяне с 
икономическата криза и укрепване на 
дипломатическите и добросъседските 
отношения и сътрудничество;

Or. el

Изменение 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 26а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. призовава Турция да прекрати 
политиката си на блокиране на 
участието и налагане на вето върху 
членството на Република Кипър в 
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международни организации;

Or. en

Изменение 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 26б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26б. подчертава, че Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
по морско право е подписана от ЕС, 
27-те държави – членки на ЕС, и от 
всички останали страни кандидатки 
и че е част от достиженията на 
общностното право; поради тази 
причина призовава турското 
правителство да подпише и 
ратифицира тази конвенция без по-
нататъшно забавяне; припомня 
пълната легитимност на 
изключителната икономическа зона 
на Република Кипър в съответствие с 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право; 
изразява съжаление, че Турция 
продължава да действа срещу и да 
прави изявления, с които заплашва с 
репресивни мерки нефтените 
дружества, които биха участвали в 
проучвания, осъществявани от 
Република Кипър, при упражняване на 
суверенните ѝ права;

Or. en

Изменение 382
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за резолюция
Параграф 27
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Предложение за резолюция Изменение

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 
терористичните организации, и изразява 
пълната си солидарност с Турция и 
семействата на многобройните жертви; 
призовава всички държави членки, в 
тясно сътрудничество с 
координатора на ЕС за борба с 
тероризма и Европол, да засилят 
сътрудничеството си с Турция в 
борбата с тероризма и 
организираната престъпност като 
източник на финансиране на 
тероризма; призовава Турция да 
приеме закони относно защитата на 
личните данни и относно 
финансирането на тероризма, така че 
да може да бъде сключено 
споразумение с Европол, а 
сътрудничеството по съдебните 
въпроси с Евроюст и с държавите –
членки на ЕС да може да продължи да 
се развива; счита, че назначаването 
на полицейски служител за връзка в 
Европол би допринесло за подобряване 
на двустранното сътрудничество;

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 
терористичните организации, и изразява 
пълната си солидарност с Турция и 
семействата на многобройните жертви; 
призовава Турция да приеме закони 
относно защитата на личните данни и 
относно финансирането на тероризма;

Or. nl

Изменение 383
Marie-Christine Vergiat

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК и изразява 
пълната си солидарност с Турция и 
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терористичните организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
Турция и семействата на многобройните 
жертви; призовава всички държави 
членки, в тясно сътрудничество с 
координатора на ЕС за борба с 
тероризма и Европол, да засилят 
сътрудничеството си с Турция в борбата 
с тероризма и организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Турция да приеме закони относно 
защитата на личните данни и относно 
финансирането на тероризма, така че да 
може да бъде сключено споразумение с 
Европол, а сътрудничеството по 
съдебните въпроси с Евроюст и с 
държавите – членки на ЕС да може да 
продължи да се развива; счита, че 
назначаването на полицейски 
служител за връзка в Европол би 
допринесло за подобряване на 
двустранното сътрудничество;

семействата на многобройните жертви;
призовава всички държави членки, в 
тясно сътрудничество с координатора на 
ЕС за борба с тероризма и Европол, да 
засилят сътрудничеството си с Турция в 
борбата с тероризма и организираната 
престъпност, при условие, че, наред с 
другото, тази борба засяга всички 
екстремистки турски кръгове в 
Европа, стига това да не се превръща 
в претекст за сериозни нарушения на 
правата на човека и че турските 
органи определят понятието 
„тероризъм“ в съответствие с 
европейските стандарти и норми в 
тази област; призовава Турция да 
приеме закони относно защитата на 
личните данни и относно 
финансирането на тероризма в 
съответствие с Конвенция 108 на 
Съвета на Европа, така че 
сътрудничеството по съдебните въпроси 
с Евроюст и с държавите – членки на ЕС 
да може да продължи да се развива;

Or. fr

Изменение 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 
терористичните организации, и изразява 
пълната си солидарност с Турция и 
семействата на многобройните жертви; 
призовава всички държави членки, в 
тясно сътрудничество с координатора на 
ЕС за борба с тероризма и Европол, да 
засилят сътрудничеството си с Турция в 

27. изразява дълбокото си съжаление 
по повод приблизително 500-те 
жертви, които са причинили 
битките и атаките във връзка с 
кюрдския конфликт през 2012 г.; 
подчертава, че кюрдският конфликт 
понастоящем е сред конфликтите, 
свързани с най-много насилие, в 
европейска държава;  отново 
подчертава, че най-остро осъжда 
непреставащото терористично насилие, 



AM\926945BG.doc 125/146 PE504.402v01-00

BG

борбата с тероризма и организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Турция да приеме закони относно 
защитата на личните данни и относно 
финансирането на тероризма, така че да 
може да бъде сключено споразумение с 
Европол, а сътрудничеството по 
съдебните въпроси с Евроюст и с 
държавите – членки на ЕС да може да 
продължи да се развива; счита, че 
назначаването на полицейски служител 
за връзка в Европол би допринесло за 
подобряване на двустранното 
сътрудничество;

извършвано от ПКК, която е включена в 
списъка на ЕС на терористичните 
организации, и изразява пълната си 
солидарност с Турция и семействата на 
многобройните жертви; насърчава 
турското правителство и основните 
медии да устоят на импулса да 
призовават за война с тероризма и да 
се съсредоточат вместо това, заедно 
с кюрдите, върху дългосрочното 
решаване на конфликта; насърчава 
кюрдското движение, включително 
водачите на ПКК, да се откажат от 
насилието и публично да се 
ангажират с реалистични 
политически цели; призовава 
международните партньори на 
Турция, най-вече САЩ, Канада, 
Обединеното кралство, Ирландия и 
Испания да се ангажират с турското 
правителство и лицата, формиращи 
общественото мнение за обмяна на 
опит относно успокояването на 
напрежения на етническа, езикова и 
регионална основа, включително 
посредством програми за пътувания 
на държавни служители, политици и 
лица, формиращи общественото 
мнение от всички страни и партии, 
имащи връзка с проблема, в Турция;
призовава всички държави членки, в 
тясно сътрудничество с координатора на 
ЕС за борба с тероризма и Европол, да 
засилят сътрудничеството си с Турция в 
борбата с тероризма, включително с 
екстремистките, действащи с 
насилие, турски групи, които 
функционират на територията на 
Европа; призовава Турция да 
преразгледа определението си за 
„тероризъм“ в съответствие с 
нормите на ЕС и други международни 
норми, както и да приеме закони 
относно защитата на личните данни и 
относно финансирането на тероризма, 
така че да може да бъде сключено 
споразумение с Европол, а 
сътрудничеството по съдебните въпроси 
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с Евроюст и с държавите – членки на ЕС 
да може да продължи да се развива; 
счита, че назначаването на полицейски 
служител за връзка в Европол би 
допринесло за подобряване на 
двустранното сътрудничество;

Or. en

Изменение 385
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 
терористичните организации, и изразява 
пълната си солидарност с Турция и 
семействата на многобройните жертви; 
призовава всички държави членки, в 
тясно сътрудничество с координатора на 
ЕС за борба с тероризма и Европол, да 
засилят сътрудничеството си с Турция в 
борбата с тероризма и организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Турция да приеме закони относно 
защитата на личните данни и относно 
финансирането на тероризма, така че 
да може да бъде сключено споразумение 
с Европол, а сътрудничеството по 
съдебните въпроси с Евроюст и с 
държавите – членки на ЕС да може да 
продължи да се развива; счита, че 
назначаването на полицейски служител 
за връзка в Европол би допринесло за 
подобряване на двустранното 
сътрудничество;

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 
терористичните организации, и изразява 
пълната си солидарност с Турция и 
семействата на многобройните жертви; 
призовава всички държави членки, в 
тясно сътрудничество с координатора на 
ЕС за борба с тероризма и Европол, да 
засилят сътрудничеството си с Турция в 
борбата с тероризма и организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Турция да приеме закон относно 
защитата на личните данни, така че да 
може да бъде сключено споразумение с 
Европол, а сътрудничеството по 
съдебните въпроси с Евроюст и с 
държавите – членки на ЕС да може да 
продължи да се развива; счита, че 
назначаването на полицейски служител 
за връзка в Европол би допринесло за 
подобряване на двустранното 
сътрудничество; призовава Турция да 
приеме законодателство относно 
финансирането на тероризма в 
съответствие с препоръките на 
Специалната група за финансови 
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действия (FATF);

Or. en

Изменение 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 
терористичните организации, и 
изразява пълната си солидарност с 
Турция и семействата на многобройните 
жертви; призовава всички държави 
членки, в тясно сътрудничество с 
координатора на ЕС за борба с 
тероризма и Европол, да засилят 
сътрудничеството си с Турция в борбата 
с тероризма и организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Турция да приеме закони относно 
защитата на личните данни и относно 
финансирането на тероризма, така че да 
може да бъде сключено споразумение с 
Европол, а сътрудничеството по 
съдебните въпроси с Евроюст и с 
държавите – членки на ЕС да може да 
продължи да се развива; счита, че 
назначаването на полицейски служител 
за връзка в Европол би допринесло за 
подобряване на двустранното 
сътрудничество;

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от терористични 
организации и изразява пълната си 
солидарност с Турция и семействата на 
многобройните жертви; призовава 
всички държави членки, в тясно 
сътрудничество с координатора на ЕС за 
борба с тероризма и Европол, да засилят 
сътрудничеството си с Турция в борбата 
с тероризма и организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Турция да приеме закони относно 
защитата на личните данни и относно 
финансирането на тероризма, така че да 
може да бъде сключено споразумение с 
Европол, а сътрудничеството по 
съдебните въпроси с Евроюст и с 
държавите – членки на ЕС да може да 
продължи да се развива; счита, че 
назначаването на полицейски служител 
за връзка в Европол би допринесло за 
подобряване на двустранното 
сътрудничество;

Or. en

Изменение 387
Ismail Ertug
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Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 
терористичните организации, и изразява 
пълната си солидарност с Турция и 
семействата на многобройните жертви; 
призовава всички държави членки, в 
тясно сътрудничество с координатора на 
ЕС за борба с тероризма и Европол, да 
засилят сътрудничеството си с Турция в 
борбата с тероризма и организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Турция да приеме закони относно 
защитата на личните данни и относно 
финансирането на тероризма, така че да 
може да бъде сключено споразумение с 
Европол, а сътрудничеството по 
съдебните въпроси с Евроюст и с 
държавите – членки на ЕС да може да 
продължи да се развива; счита, че 
назначаването на полицейски служител 
за връзка в Европол би допринесло за 
подобряване на двустранното 
сътрудничество;

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 
терористичните организации, и изразява 
пълната си солидарност с Турция и 
семействата на многобройните жертви; 
призовава всички държави членки, в 
тясно сътрудничество с координатора на 
ЕС за борба с тероризма и Европол, 
като изразява съжаление от факта, 
че корените на  основното 
финансиране на терористичната 
организация се намират в европейски 
държави, да засилят сътрудничеството 
си с Турция в борбата с тероризма и 
организираната престъпност като 
източник на финансиране на тероризма; 
призовава Турция да приеме закони 
относно защитата на личните данни и 
относно финансирането на тероризма, 
така че да може да бъде сключено 
споразумение с Европол, а 
сътрудничеството по съдебните въпроси 
с Евроюст и с държавите – членки на ЕС 
да може да продължи да се развива; 
счита, че назначаването на полицейски 
служител за връзка в Европол би 
допринесло за подобряване на 
двустранното сътрудничество;

Or. en

Изменение 388
Geoffrey Van Orden

Предложение за резолюция
Параграф 27
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Предложение за резолюция Изменение

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 
терористичните организации, и изразява 
пълната си солидарност с Турция и 
семействата на многобройните жертви; 
призовава всички държави членки, в 
тясно сътрудничество с координатора на 
ЕС за борба с тероризма и Европол, да 
засилят сътрудничеството си с Турция в 
борбата с тероризма и организираната 
престъпност като източник на 
финансиране на тероризма; призовава 
Турция да приеме закони относно 
защитата на личните данни и относно 
финансирането на тероризма, така че да 
може да бъде сключено споразумение с 
Европол, а сътрудничеството по 
съдебните въпроси с Евроюст и с 
държавите – членки на ЕС да може да 
продължи да се развива; счита, че 
назначаването на полицейски служител 
за връзка в Европол би допринесло за 
подобряване на двустранното 
сътрудничество;

27. отново подчертава, че най-остро 
осъжда непреставащото терористично 
насилие, извършвано от ПКК, която е 
включена в списъка на ЕС на 
терористичните организации, както и 
от други терористични организации, 
и изразява пълната си солидарност с 
Турция и семействата на многобройните 
жертви; призовава всички държави 
членки, в тясно сътрудничество с 
координатора на ЕС за борба с 
тероризма и Европол, където е 
уместно, да засилят сътрудничеството
си с Турция в борбата с тероризма и 
организираната престъпност като 
източник на финансиране на тероризма; 
призовава Турция да приеме закони 
относно защитата на личните данни и 
относно финансирането на тероризма, 
така че да може да бъде сключено 
споразумение с Европол, а 
сътрудничеството по съдебните въпроси 
с Евроюст и с държавите – членки на ЕС 
да може да продължи да се развива; 
счита, че назначаването на полицейски 
служител за връзка в Европол би 
допринесло за подобряване на 
двустранното сътрудничество;

Or. en

Изменение 389
Zbigniew Ziobro

Предложение за резолюция
Параграф 27 – алинея 1 (нова)

Предложение за резолюция Изменение

призовава Турция да укрепи 
сътрудничеството си с Грузия и 
Азърбайджан относно 
проектираните язовири по река Кура; 
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подчертава необходимостта от 
диалог между Турция и Сирия 
относно по-нататъшно развитие на 
проекта за Югоизточна Анатолия;

Or. pl

Изменение 390
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 27 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

27a. призовава Турция да спре да 
възпрепятства всички правни усилия 
и инициативи на Република Кипър и 
чуждестранните дружества, които 
извършват сондажи в 
изключителната икономическа зона 
на Република Кипър с цел проучвания 
за газ и нефт.  призовава Турция да 
спре да нарушава общностното право 
и международното морско право, 
което е неотменна част от 
преговорите за присъединяване с ЕС и 
по тази причина да спазва правилата 
и да се съобразява с правния и 
политически характер на държава 
членка, която следва изцяло да зачита 
суверенните права на всички държави 
членки, както е предвидено в 
Договорите;

Or. en

Изменение 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 28
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Предложение за резолюция Изменение

28. подкрепя ангажимента на Турция 
по отношение на демократичните 
сили в Сирия и предоставянето на 
хуманитарна помощ на сирийците, 
бягащи от страната си; отправя 
искане към Комисията, държавите 
членки и международната общност да 
подкрепят усилията на Турция да се 
справи с нарастващото хуманитарно 
измерение на кризата в Сирия; 
подчертава значението на взаимното 
разбирателство между ЕС и Турция 
относно начините на доставяне на 
наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

28. отправя искане към Комисията, 
държавите членки и международната 
общност да подкрепят усилията на 
Турция да се справи с нарастващото 
хуманитарно измерение на кризата в 
Сирия; подчертава значението на 
взаимното разбирателство между ЕС и 
Турция относно начините на доставяне 
на наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

Or. nl

Изменение 392
Zbigniew Ziobro

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подкрепя ангажимента на Турция 
по отношение на демократичните 
сили в Сирия и предоставянето на 
хуманитарна помощ на сирийците, 
бягащи от страната си; отправя искане 
към Комисията, държавите членки и 
международната общност да подкрепят 
усилията на Турция да се справи с 
нарастващото хуманитарно измерение 
на кризата в Сирия; подчертава 
значението на взаимното 
разбирателство между ЕС и Турция 
относно начините на доставяне на 
наличната хуманитарна помощ на 

28. подкрепя предоставянето от Турция
на хуманитарна помощ на сирийците, 
бягащи от страната си; отправя искане 
към Комисията, държавите членки и 
международната общност да подкрепят 
усилията на Турция да се справи с 
нарастващото хуманитарно измерение 
на кризата в Сирия; подчертава 
значението на взаимното 
разбирателство между ЕС и Турция 
относно начините на доставяне на 
наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
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разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

територията на Турция;

Or. pl

Изменение 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подкрепя ангажимента на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и предоставянето на хуманитарна 
помощ на сирийците, бягащи от
страната си; отправя искане към 
Комисията, държавите членки и 
международната общност да подкрепят 
усилията на Турция да се справи с 
нарастващото хуманитарно измерение 
на кризата в Сирия; подчертава 
значението на взаимното 
разбирателство между ЕС и Турция 
относно начините на доставяне на 
наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

28. подкрепя ангажимента на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и предоставянето на хуманитарна 
помощ на бежанците, напускащи
страната си; отправя искане към 
Комисията, държавите членки и 
международната общност да подкрепят 
усилията на Турция да се справи с 
нарастващото хуманитарно измерение 
на кризата в Сирия; подчертава 
значението на взаимното 
разбирателство и прозрачност между 
ЕС и Турция относно начините на 
доставяне на наличната хуманитарна 
помощ на разселените сирийски 
граждани, намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

Or. en

Изменение 394
Метин Казак, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 28
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Предложение за резолюция Изменение

28. подкрепя ангажимента на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и предоставянето на хуманитарна 
помощ на сирийците, бягащи от 
страната си; отправя искане към 
Комисията, държавите членки и 
международната общност да подкрепят 
усилията на Турция да се справи с 
нарастващото хуманитарно измерение 
на кризата в Сирия; подчертава 
значението на взаимното 
разбирателство между ЕС и Турция 
относно начините на доставяне на 
наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

28. признава факта, че 
отрицателното въздействие на бързо 
влошаващото се положение в Сирия 
върху сигурността и стабилността в 
региона се увеличава; подкрепя 
ангажимента на Турция по отношение 
на демократичните сили в Сирия и 
предоставянето на хуманитарна помощ 
на сирийците, бягащи от страната си; 
отправя искане към Комисията, 
държавите членки и международната 
общност да подкрепят усилията на 
Турция да се справи с нарастващото 
хуманитарно измерение на кризата в 
Сирия; подчертава значението на 
взаимното разбирателство между ЕС и 
Турция относно начините на доставяне 
на наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

Or. en

Изменение 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подкрепя ангажимента на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и предоставянето на хуманитарна 
помощ на сирийците, бягащи от 
страната си; отправя искане към 
Комисията, държавите членки и 
международната общност да подкрепят 
усилията на Турция да се справи с 
нарастващото хуманитарно измерение 
на кризата в Сирия; подчертава 

28. подкрепя ангажимента на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и предоставянето на хуманитарна 
помощ на сирийците, бягащи от 
страната си; отправя искане към 
Комисията, държавите членки и 
международната общност да подкрепят 
усилията на Турция да се справи с 
нарастващото хуманитарно измерение 
на кризата в Сирия; подчертава 
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значението на взаимното 
разбирателство между ЕС и Турция 
относно начините на доставяне на 
наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

значението на взаимното 
разбирателство между ЕС и Турция 
относно начините на доставяне на 
наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници; подчертава, че освен 
хуманитарната помощ ЕС и Турция 
следва активно да се стремят да 
разработят съвместно 
стратегическо виждане, за да 
постигнат засилено влияние с цел 
прекратяване на кризата в Сирия;

Or. en

Изменение 396
Кристиан Вигенин

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подкрепя ангажимента на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и предоставянето на хуманитарна 
помощ на сирийците, бягащи от 
страната си; отправя искане към 
Комисията, държавите членки и 
международната общност да подкрепят 
усилията на Турция да се справи с 
нарастващото хуманитарно измерение 
на кризата в Сирия; подчертава 
значението на взаимното 
разбирателство между ЕС и Турция 
относно начините на доставяне на 
наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

28. подкрепя ангажимента на Турция по 
отношение на демократичните сили в 
Сирия и предоставянето на хуманитарна 
помощ на нарастващия брой сирийци, 
бягащи от страната си; отправя искане 
към Комисията, държавите членки и 
международната общност да 
продължат да подкрепят усилията на 
Турция да се справи с нарастващото 
хуманитарно измерение на кризата в 
Сирия; подчертава значението на 
взаимното разбирателство между ЕС и 
Турция относно начините на доставяне 
на наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

Or. en
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Изменение 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подкрепя ангажимента на Турция 
по отношение на демократичните сили в 
Сирия и предоставянето на хуманитарна 
помощ на сирийците, бягащи от 
страната си; отправя искане към 
Комисията, държавите членки и 
международната общност да подкрепят 
усилията на Турция да се справи с 
нарастващото хуманитарно измерение 
на кризата в Сирия; подчертава 
значението на взаимното 
разбирателство между ЕС и Турция 
относно начините на доставяне на 
наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

28. подкрепя политическия 
ангажимент на Турция по отношение 
на демократичните сили в Сирия и 
предоставянето на хуманитарна помощ 
на сирийците, бягащи от страната си; 
отправя искане към Комисията, 
държавите членки и международната 
общност да подкрепят усилията на 
Турция да се справи с нарастващото 
хуманитарно измерение на кризата в 
Сирия; подчертава значението на 
взаимното разбирателство между ЕС и 
Турция относно начините на доставяне 
на наличната хуманитарна помощ на 
разселените сирийски граждани, 
намиращи се понастоящем на 
територията на Турция или чакащи на 
нейните граници;

Or. de

Изменение 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Предложение за резолюция
Параграф 28а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28a. призовава Турция да използва 
влиянието си в региона и в ислямския 
свят, за постигането на бързо 
прекратяване на огъня като 
предварително условие за спиране на 
убийствата и намиране на 
политическо решение на вътрешния 
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конфликт в Сирия, и да гарантира, че 
на страните в сирийския конфликт 
не се предоставя под никаква форма 
военна подкрепа на или през турска 
територия; подчертава в тази връзка 
обвързващия характер на 
оръжейното ембарго, наложено от 
ЕС на Сирия; 

Or. de

Изменение 399
Willy Meyer

Предложение за резолюция
Параграф 28а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28a. счита, че разполагането от 
страна на НАТО на ракети „Patriot“ 
по границата на Турция със Сирия 
води до по-нататъшно ескалиране на 
напрежението с непредвидими 
последици и призовава за незабавното 
им оттегляне;

Or. en

Изменение 400
Renate Sommer

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция следва 
да започне да се разглежда въпросът 

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция, 
стратегическият диалог между ЕС и 
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за значението на отварянето на 
преговорите по глава 15 относно 
енергетиката с цел подпомагане на 
стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката;

Турция относно енергетиката следва да 
бъде задълбочен;

Or. de

Изменение 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция 
следва да започне да се разглежда 
въпросът за значението на 
отварянето на преговорите по глава 
15 относно енергетиката с цел 
подпомагане на стратегическия 
диалог между ЕС и Турция относно 
енергетиката;

29. приветства сътрудничеството
между ЕС и Турция по редица важни 
енергийни въпроси и призовава Турция 
да се ангажира в това сътрудничество;

Or. en

Изменение 402
Graham Watson, Метин Казак, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
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призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция следва 
да започне да се разглежда въпросът за 
значението на отварянето на 
преговорите по глава 15 относно 
енергетиката с цел подпомагане на 
стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката;

насърчава Турция да продължи да се 
ангажира в това сътрудничество; 
приветства заседанието на 
ръководната група в Анкара на 14 
февруари 2013 г.; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция и
богатството на източници на 
вятърна, слънчева и геотермална 
енергия, следва да започне да се 
разглежда въпросът за значението на 
отварянето на преговорите по глава 15 
относно енергетиката с цел подпомагане 
на стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката; счита, че 
както засиленото сътрудничество 
между ЕС и Турция в областта на 
енергетиката, така и възможните 
преговори по глава 15 следва да 
насърчават развитието на 
потенциала на възобновяемата 
енергия и трансграничната 
инфраструктура за пренос на 
електричество;

Or. en

Изменение 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция 
следва да започне да се разглежда 
въпросът за значението на 
отварянето на преговорите по глава 
15 относно енергетиката с цел 
подпомагане на стратегическия 
диалог между ЕС и Турция относно 

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество;
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енергетиката;

Or. nl

Изменение 404
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция 
следва да започне да се разглежда 
въпросът за значението на 
отварянето на преговорите по глава 
15 относно енергетиката с цел 
подпомагане на стратегическия 
диалог между ЕС и Турция относно 
енергетиката;

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество;

Or. nl

Изменение 405
Eleni Theocharous

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция следва 
да започне да се разглежда въпросът за 
значението на отварянето на 

29. приветства сътрудничеството
между ЕС и Турция по редица важни 
енергийни въпроси и призовава Турция 
да се ангажира в това сътрудничество; 
счита, че с оглед на стратегическата 
роля на Турция следва да започне да се 
разглежда въпросът за значението на 
отварянето на преговорите по глава 15 



PE504.402v01-00 140/146 AM\926945BG.doc

BG

преговорите по глава 15 относно
енергетиката с цел подпомагане на 
стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката;

относно енергетиката с цел подпомагане 
на стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката, ако 
турското правителство се ангажира 
да прекрати нарушаването на 
суверенните права на съседните 
държави и изцяло зачита 
Конвенцията на ООН по морско 
право;

Or. en

Изменение 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция 
следва да започне да се разглежда 
въпросът за значението на 
отварянето на преговорите по глава 
15 относно енергетиката с цел
подпомагане на стратегическия 
диалог между ЕС и Турция относно 
енергетиката;

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество;

Or. en

Изменение 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Предложение за резолюция
Параграф 29
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Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция следва 
да започне да се разглежда въпросът за 
значението на отварянето на 
преговорите по глава 15 относно 
енергетиката с цел подпомагане на 
стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката;

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция следва 
да започне да се разглежда въпросът за 
значението на отварянето на 
преговорите по глава 15 относно 
енергетиката с цел подпомагане на 
стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката, при 
изпълнение от страна на Турция на 
задължението да подпише и 
ратифицира Конвенцията на ООН по 
морско право и да зачита суверенните 
права на всички държави членки на 
ЕС;

Or. en

Изменение 408
Евгени Кирилов

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция следва 
да започне да се разглежда въпросът за 
значението на отварянето на 
преговорите по глава 15 относно 
енергетиката с цел подпомагане на 
стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката;

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция следва 
да започне да се разглежда въпросът за 
значението на отварянето на 
преговорите по глава 15 относно 
енергетиката с цел подпомагане на 
стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката; 
подчертава необходимостта от по-
засилено сътрудничество относно 
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стратегическите за ЕС енергийни 
коридори към Източна и Централна 
Европа;

Or. en

Изменение 409
Ioannis Kasoulides

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция следва 
да започне да се разглежда въпросът за 
значението на отварянето на
преговорите по глава 15 относно 
енергетиката с цел подпомагане на 
стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката;

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 
стратегическата роля на Турция, но и 
въз основа на международното право 
и Конвенцията на ООН по морско 
право,  следва да започне да се 
разглежда въпросът за значението на 
отварянето на преговорите по глава 15 
относно енергетиката с цел подпомагане 
на стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката;

Or. en

Изменение 410
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да се ангажира в това 
сътрудничество; счита, че с оглед на 

29. приветства решението за засилено 
сътрудничество между ЕС и Турция по 
редица важни енергийни въпроси и 
призовава Турция да продължи да се 
ангажира в това сътрудничество; счита, 
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стратегическата роля на Турция следва 
да започне да се разглежда въпросът за 
значението на отварянето на 
преговорите по глава 15 относно 
енергетиката с цел подпомагане на 
стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката;

че с оглед на стратегическата роля на 
Турция следва да започне да се 
разглежда въпросът за значението на 
отварянето на преговорите по глава 15 
относно енергетиката с цел подпомагане 
на стратегическия диалог между ЕС и 
Турция относно енергетиката;

Or. en

Изменение 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Предложение за резолюция
Параграф 29а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

29a. Счита, че Турция е важен 
партньор на ЕС в Черноморския 
регион, който е от стратегическо 
значение за ЕС; насърчава Турция да 
подкрепя и занапред и активно да 
допринася за осъществяването на 
политиките и програмите на ЕС в 
този регион;

Or. en

Изменение 412
Emine Bozkurt

Предложение за резолюция
Параграф 29а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

29a. подчертава значението на 
отварянето на глава 19 от 
преговорите за присъединяване 
относно социалната политика и 
заетостта и призовава Турция да 
гарантира, че напълно се зачитат
всички права на професионалните 
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съюзи в съответствие със 
стандартите на ЕС и МОТ, по-
специално правото да се организират, 
правото на стачка и правото на 
колективно договаряне наред с 
интегрирания подход за равно 
третиране на жените и мъжете;

Or. en

Изменение 413
Boris Zala

Предложение за резолюция
Параграф 29а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

29a. подчертава, че по-тясното 
двустранно сътрудничество по 
регионални въпроси не е само въпрос 
на общи интереси и полезни ресурсни 
взаимодействия, а е и въпрос от 
стратегическа необходимост, особено 
в контекста на Арабската пролет; 
призовава Съвета, Комисията, ЕСВД 
и правителството на Турция да 
преодолеят неразрешените спорове и 
в духа на положителния дневен ред и
като начин за укрепване на пътя към 
присъединяването, да включи Турция 
в по-голяма степен в 
институционалната рамка на Съюза 
по външна дейност, отбрана и 
политика на съседство. изразява 
мнение, че когато е уместно, Анкара 
следва да бъде канена да участва в 
структурите на Европейската 
политика за съседство, включително 
работните групи, създадени с Тунис, 
Египет и други страни от южното 
съседство;

Or. en
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Изменение 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

приветства30. призовава Комисията 
да продължи да подкрепя 
организациите на гражданското 
общество и дейностите, свързани с 
контакти между хората, 
посредством адекватно финансиране 
на Диалога на гражданското 
общество, Европейския инструмент 
за демокрация и права на човека 
(ЕИДПЧ) и програмите за учене през 
целия живот, включително дейности, 
свързани с културата и медиите;

заличава се

Or. nl

Изменение 415
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. призовава Комисията да продължи 
да подкрепя организациите на 
гражданското общество и 
дейностите, свързани с контакти 
между хората, посредством 
адекватно финансиране на Диалога на 
гражданското общество, 
Европейския инструмент за 
демокрация и права на човека 
(ЕИДПЧ) и програмите за учене през 
целия живот, включително дейности, 
свързани с културата и медиите;

заличава се

Or. nl
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