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Grozījums Nr. 208
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes 
aizsardzību un pret sievietēm vērstas 
vardarbības novēršanu; uzteic valsts rīcības 
plānu vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai (2012.-2015. gadam) un 
uzsver nepieciešamību to efektīvi piemērot 
visā valstī; aicina Ģimenes lietu un sociālās 
politikas ministriju turpināt centienus, lai 
palielinātu sievietēm un apdraudētiem 
mazgadīgajiem paredzēto patvērumu skaitu 
un kvalitāti; uzsver, ka ir būtiski sniegt 
sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības 
upuriem, konkrētas alternatīvas un izredzes 
sevi uzturēt; mudina Turciju vēl tālāk 
palielināt profilakses centienus visos 
līmeņos cīņā pret "slepkavībām goda 
aizstāvībai", vardarbību ģimenē un 
piespiedu laulību un mazu meiteņu laulību 
fenomenu; aicina ministriju arī turpmāk 
aktīvi veicināt sieviešu piedalīšanos darba 
tirgū, kas vēl joprojām ir neliela, politikā 
un vadības līmenī pārvaldē un privātajā 
sektorā, vajadzības gadījumā paredzot 
kvotu rezervēšanu; norāda, ka Turcijas 
mērķis 2023. gadam attiecībā uz sieviešu 
nodarbinātību ir 35 %, savukārt ES 
stratēģija „Eiropa 2020” ir vērsta uz  to, 
lai sieviešu nodarbinātība sasniegtu 75 %; 
mudina Turciju censties sasniegt 
vērienīgu mērķi attiecībā uz sieviešu 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Emine Bozkurt
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Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes 
aizsardzību un pret sievietēm vērstas 
vardarbības novēršanu; uzteic valsts rīcības 
plānu vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai (2012.-2015. gadam) un 
uzsver nepieciešamību to efektīvi piemērot 
visā valstī; pauž dziļas bažas par to, ka, 
neraugoties uz centieniem, joprojām 
regulāri vērojama vardarbība pret 
sievietēm un sievietes bieži tiek 
nogalinātas, pēc tam kad viņas ir lūgušas 
iestādēm palīdzību pret notiekošu vai 
potenciālu vardarbību; tādēļ aicina atklāt 
un saukt pie kriminālatbildības tos, kuri 
nav aizsargājuši cietušos un viņiem 
palīdzējuši; aicina Ģimenes lietu un 
sociālās politikas ministriju turpināt 
centienus, lai palielinātu sievietēm un 
apdraudētiem mazgadīgajiem paredzēto 
patvērumu skaitu un kvalitāti; uzsver, ka ir 
būtiski sniegt sievietēm, kuras kļuvušas par 
vardarbības upuriem, konkrētas 
alternatīvas un izredzes sevi uzturēt; 
mudina Turciju vēl tālāk palielināt 
profilakses centienus visos līmeņos cīņā 
pret "slepkavībām goda aizstāvībai", 
vardarbību ģimenē un piespiedu laulību un 
mazu meiteņu laulību fenomenu; norāda, 
ka Turcijas mērķis 2023. gadam attiecībā 
uz sieviešu nodarbinātību ir 35 %, 
savukārt ES stratēģija „Eiropa 2020” ir 
vērsta uz to, lai sieviešu nodarbinātība 
sasniegtu 75 %; aicina Turciju palielināt 
sieviešu nodarbinātības mērķi paralēli ES 
stratēģijai un neatlaidīgi strādāt, lai to 
sasniegtu; aicina ministriju arī turpmāk 
aktīvi veicināt sieviešu piedalīšanos darba 
tirgū, kas vēl joprojām ir neliela, politikā 
un vadības līmenī pārvaldē un privātajā 
sektorā, vajadzības gadījumā paredzot 
kvotu rezervēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 211
Raimon Obiols
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Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 212
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes 
aizsardzību un pret sievietēm vērstas 
vardarbības novēršanu; uzteic valsts rīcības 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes 
aizsardzību un pret sievietēm vērstas 
vardarbības novēršanu; uzteic valsts rīcības 
plānu vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai (2012.-2015. gadam) un 
uzsver nepieciešamību to efektīvi piemērot 
visā valstī; aicina Ģimenes lietu un sociālās 
politikas ministriju turpināt centienus, lai 
palielinātu sievietēm un apdraudētiem 
mazgadīgajiem paredzēto patvērumu skaitu 
un kvalitāti; uzsver, ka ir būtiski sniegt 
sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības 

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

upuriem, konkrētas alternatīvas un izredzes 
sevi uzturēt; mudina Turciju vēl tālāk 
palielināt profilakses centienus visos 
līmeņos cīņā pret "slepkavībām goda 
aizstāvībai", vardarbību ģimenē un 
piespiedu laulību un mazu meiteņu laulību 
fenomenu; aicina ministriju arī turpmāk 
aktīvi veicināt sieviešu tiesību ievērošanu, 
izglītošanu un viņu piedalīšanos darba 
tirgū, kas vēl joprojām ir neliela, politikā 
un vadības līmenī pārvaldē un privātajā 
sektorā, vajadzības gadījumā paredzot 
kvotu rezervēšanu;

Or. en

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

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15a. pauž bažas par sievietes negatīvo 
atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos un 
vispārējā diskursā, kurā dominē vīrieši;
mudina Turcijas valdību aktīvi veicināt 
stereotipu maiņu un dzimumu lomu 
uztveri visās jomās; uzsver, ka ir būtiski 
integrēt dzimumu līdztiesību 
likumdošanas procesā un tiesību aktu 
īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Zbigniew Ziobro

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti;
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas
balstās uz tautību vai reliģiju;

Or. pl

Grozījums Nr. 216
Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti;

Or. it

Grozījums Nr. 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu; uzsver, ka 
ir steidzami nepieciešami visaptveroši pret 
diskrimināciju vērsti tiesību akti un 
nediskriminācijas un līdztiesības padomes 
izveidošana, lai aizsargātu personas pret 
diskrimināciju, kas balstās uz jebkādu 
pamatu, kā — dzimumu, rasi, ādaskrāsu, 
etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām 
īpašībām, valodu, reliģiju vai ticību, 
politiskajiem vai jebkādiem citiem 
uzskatiem, piederību pie 
mazākumtautības, īpašumu, piedzimšanu, 
invaliditāti, vecumu vai 
dzimumorientāciju, vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
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dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
atzinīgi vērtē likumprojektu par 
diskriminācijas aizliegumu; tomēr pauž 
bažas par  diskriminācijas uz 
dzimumorientācijas pamata neiekļaušanu 
tiesību aktos; šajā saistībā aicina Turciju 
pieņemt rīcības plānu, lai veicinātu pilnīgu 
tiesību līdztiesību un pilnīgu LGBT
personu atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu; jo īpaši 
norāda uz medicīniskas izziņas 
pieprasīšanu, kas stigmatizē 
homoseksuālus vīriešus, kuri vēlas tikt 
atbrīvoti no dienesta armijā;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu un personu, kas 
nav musulmaņi, atzīšanu;

Or. nl

Grozījums Nr. 221
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, invaliditāti,
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
cīnītos pret homofobiju un veicinātu 
pilnīgu tiesību līdztiesību un pilnīgu LGBT 
personu atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu tiesību līdztiesību un pilnīgu 
LGBT personu atzīšanu;

Or. nl

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

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, dzimumu, 
vecumu, invaliditāti, dzimumorientāciju 
vai dzimumidentitāti; aicina Turciju 
pieņemt rīcības plānu, lai veicinātu pilnīgu 
tiesību līdztiesību un pilnīgu LGBT 
personu atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami 
visaptveroši pret diskrimināciju vērsti 
tiesību akti un nediskriminācijas un 
līdztiesības padomes izveidošana, lai 
aizsargātu personas pret diskrimināciju, kas 
balstās uz tautību, reliģiju, dzimumu,
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai 
veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un 
pilnīgu LGBT personu atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16a. norāda uz pieaugošajām grūtībām, 
pērkot alkoholiskos dzērienus; aicina 
valsts iestādes aktīvi aizstāvēt sekulāru 
dzīvesveidu visā valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16a. norāda uz pieaugošajām grūtībām, 
pērkot alkoholiskos dzērienus; aicina 
valsts iestādes aktīvi aizstāvēt sekulāru 
dzīvesveidu visā valstī;
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Or. en

Grozījums Nr. 227
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16a. pauž bažas par biežajiem 
uzbrukumiem transpersonām un to, ka 
LGBT personām netiek sniegta 
aizsardzība no vardarbības; aicina 
Turcijas iestādes veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu LGBT personu sociālo 
iekļautību un integrāciju darba tirgū, kā 
arī viņu tiesības uz mājokli;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16a. atzinīgi vērtē paveikto ceļā uz atzīto 
minoritāšu iekļaušanu jaunas 
konstitūcijas projekta sagatavošanā;
uzskata, ka Turcijai ir jāturpina uzlabot 
nostāju minoritāšu aizsardzībā; šajā 
saistībā pasvītro faktu, ka Turcija nav 
ratificējusi Eiropas Padomes 
Mazākumtautību aizsardzības 
pamatkonvenciju (FCNM), kā arī nav 
ratificējusi Reģionālo un mazākumtautību 
valodu hartu; pauž bažas par drošas 
informācijas trūkumu attiecībā uz romu 
kopienu;
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Or. en

Grozījums Nr. 229
Bastiaan Belder

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16a. mudina Turcijas iestādes veikt 
stingrus un efektīvus pasākumus, lai 
cīnītos pret antisemītisma izpausmēm, 
šādi rādot piemēru šim reģionam;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16b. uzsver nepieciešamību pēc tiesību 
aktiem par naida noziegumiem, kas ietver 
smagākus sodus par noziegumiem, kas 
motivēti ar rasismu, ksenofobiju, reliģisko 
neiecietību, upura garīgo vai fizisko 
invaliditāti, veselības stāvokli, tautību, 
ticību, vecumu, politiskajiem uzskatiem, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu 
kopienai noskaidrot problēmas, ar ko 
saskaras īpašuma un zemes reģistrēšanā; 
aicina atrisināt jautājumu par daudzajiem 
latīņu katoļu baznīcas īpašumiem, ko 
joprojām ir konfiscējusi Valsts; atgādina, 
ka ir steidzami nepieciešams turpināt 
vitālu un būtisku reformu domas, 
sirdsapziņas un reliģijas brīvības jomā, jo 
īpaši ļaujot reliģiskajām kopienām iegūt 
juridiskas personas statusu, likvidējot 
visus ierobežojumus attiecībā uz 
garīdzniecības apmācīšanu, iecelšanu un 
pēctecību, atzīstot alevītu kulta vietas un 
izpildot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās likuma par 
fondiem un tā 2008. gada un 2011. gada 
grozījumu īstenošana, ar ko paplašina
musulmaņiem nepiederošu kopienu 
īpašumtiesību atjaunošanas jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
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īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;

īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts; norāda, ka iecietības kultūrā 
nepieciešama īpaša uzmanība 
minoritātēm, un vērš īpašu uzmanību uz 
nesenajiem uzbrukumiem vecākām 
armēņu izcelsmes sievietēm Stambulā; 
aicina Turcijas iestādes veikt rūpīgu 
izmeklēšanu un saukt pie atbildības 
vainīgos;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
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konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;

konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts; aicina garantēt 
Konstantinopoles Ekumēniskās 
patriarhijas stāvokli; tādēļ aicina veikt 
grozījumus tiesību aktos un to praktiskajā 
piemērošanā, tā lai pareizticīgajiem 
garīdzniekiem, bīskapiem un patriarham 
nevajadzētu būt Turcijas 
valstspiederīgajiem, jo īpaši tādēļ, ka 
patriarhs ir pasaules pareizticīgo baznīcas 
galva, un aicina atdot atpakaļ īpašumu, 
kas atņemts patriarhijai, jo īpaši —
baznīcas, un aicina saglabāt garīdznieku 
apmācību un atļaut atvērt Halki 
semināru;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Ismail Ertug

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
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īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;

īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts; pauž nožēlu par to, ka Turcijā 
joprojām nav atrisināts jautājums par 
galvas lakatiem, aicina valdību ieviest 
tiesību aktus, kas nepieļauj 
diskrimināciju, kura vērsta pret sievietēm, 
un atrisina jautājuma par galvas lakatiem 
polarizēšanos sabiedrībā, lai nodrošinātu 
sievietēm brīvu izvēli;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Alf Svensson

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
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konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;

konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts; aicina risināt dialogu starp 
Turcijas valdību un Konstantinopoles 
Ekumēnisko patriarhiju, lai nodrošinātu 
kristiešiem piekļuvi dievkalpojumiem un 
lūgšanām Hagia Sophia Stambulā; 

Or. en

Grozījums Nr. 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
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ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;

ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts; atzinīgi vērtē ierosmi no jauna 
atvērt Büyükada grieķu skolu ka 
starptautisku kultūru centru un lūdz 
Turcijas valdībai no jauna atvērt Halki 
seminārus; 

Or. en

Grozījums Nr. 237
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju izņemt no 
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Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;

nacionālās identitātes kartēm norādi uz 
tautību, lai samazinātu pie musulmaņiem 
nepiederošu kopienu locekļu 
administratīvu vajāšanu; aicina Turciju 
nodrošināt, lai Svētā Gabriēla klosterim 
netiktu atņemta tam piederošā zeme un tas 
tiktu pilnībā aizsargāts;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Zbigniew Ziobro

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; uzsver 
nepieciešamību steidzami atrisināt 
jautājumu par daudzajiem latīņu katoļu 
baznīcas īpašumiem un par neattaisnojami 
konfiscēto aktīvu atdošanu atpakaļ, ko 
joprojām ir konfiscējusi Valsts; atgādina, 
ka ir steidzami nepieciešams turpināt vitālu 
un būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;
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Or. pl

Grozījums Nr. 239
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību 
aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada 
likumu par fondiem, un musulmaņiem 
nepiederošu kopienu īpašumtiesību 
atjaunošanas jomas paplašināšana; aicina 
attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai 
noskaidrot problēmas, ar ko saskaras 
īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina 
atrisināt jautājumu par daudzajiem latīņu 
katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir 
konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un 
būtisku reformu domas, sirdsapziņas un 
reliģijas brīvības jomā, jo īpaši ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības 
apmācīšanu, iecelšanu un pēctecību, 
atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus; aicina Turciju pilnībā atzīt 
minoritāšu tiesības un nodrošināt, lai 
Svētā Gabriēla klosterim netiktu atņemta 
tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā 
aizsargāts;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Antigoni Papadopoulou

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

17a. atgādina, ka izglītībai ir izšķiroša 
nozīme, veidojot integrējošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kuras pamatā ir 
reliģisko kopienu un minoritāšu 
respektēšana; mudina Turcijas valdību 
īpašu uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam būtu jāatspoguļo 
etniskā un reliģiskā daudzveidība un 
ticību daudzveidība Turcijas sabiedrībā, 
jāizskauž diskriminācija un aizspriedumi 
un jāveicina visu reliģisko kopienu un 
minoritāšu pilnīgu pieņemšanu, un uzsver 
nepieciešamību pēc objektīviem mācību 
materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17a. pauž stingru atbalstu notiekošajām 
sarunām par kurdu jautājuma 
atrisināšanu mierīgā ceļā un aicina 
Turcijas politiskās partijas atbalstīt šo 
procesu un dalīties atbildībā par tā 
sekmīgu norisi; ir pārliecināts, ka 
sekmīgam dialogam par šo jautājumu būs 
pozitīva ietekme uz Tuvajiem Austrumiem 
un tas pavērs jaunas iespējas reģionālo 
konfliktu atrisināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Adrian Severin
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Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17a. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus, 
ko veic Turcijas iestādes, lai nodrošinātu 
kulta rituālu brīvību un drošākus 
dievkalpojumus; uzsver nepieciešamību 
turpināt reformas domas, apziņas un 
reliģijas brīvības jomā; uzskata, ka 
reliģiskajām kopienām būtu jāspēj kļūt 
par juridiskām personām, lai likvidētu 
pastāvošos ierobežojumus; atgādina, ka ir 
jāievēro attiecīgie Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumi un Venēcijas Komisijas 
ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17a.
lai pilnībā garantētu reliģijas brīvību, 
aicina jaunajā konstitūcijā iekļaut šādus 
noteikumu punktus: atcelt prasību norādīt 
nacionālās identitātes kartēs reliģisko 
piederību; atcelt mācību priekšmetu —
obligātās ticības mācības stundas; atcelt 
vai grozīt Reliģijas lietu 
ģenerāldirektorāta sastāvu, tā lai 
pārstāvētu citas reliģiskās grupas, kā 
alevīti, kas neietilpst islāma sunnītu 
novirzienā;

Or. en
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Grozījums Nr. 244
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17b. mudina valdību savos reformu 
centienos izvirzīt par prioritāti dzimumu 
līdztiesību, risinot sieviešu nabadzības 
problēmu un palielinot sieviešu sociālo 
integrāciju un piedalīšanos darba tirgū;
atzinīgi vērtē valdības centienus panākt 
pieaugumu meiteņu izglītošanā, kā 
rezultātā atšķirības pamatizglītībā starp 
dzimumiem ir gandrīz likvidētas, un 
aicina valdību veikt visu nepieciešamo, lai 
samazinātu atšķirības starp dzimumiem 
arī vidējā izglītībā; aicina politiskās 
partijas vēl tālāk nostiprināt sieviešu 
aktīvu iesaistīšanos un dalību politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17b.
norāda, ka īpaši lēns progress ir bijis 
alevītu minoritātes tiesību paplašināšanā;
pauž dziļas bažas par pastāvošo 
diskriminējošo diskursu pret alevītiem 
sabiedrības līmenī, ko izmantoja un 
pastiprināja premjerministra 
R. T. Erdoğan atkārtota atsaukšanās uz 
galvenās opozīcijas partijas —
Republikāņu tautas partijas (CHP) 
vadītāja Kemal Kılıçdaroğlu alevītu 
izcelsmi, ar skaidru nolūku viņu 
diskreditēt dievbijīgo sunnītu vēlētāju 
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acīs;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus 
centienus tam, lai rastu politisku 
risinājumu kurdu jautājumam; aicina 
visus politiskos spēkus nodrošināt 
adekvātu politisko platformu un 
konstruktīvas debates par kurdu 
jautājumu un veicināt konstitucionālajā 
procesā prasību pēc pamattiesībām 
patiesu atvēršanu; mudina visus politiskos 
spēkus darboties vienoti, lai panāktu 
spēcīgāku politisko dialogu un lielāku 
kurdu izcelsmes iedzīvotāju politisko, 
kultūras un sociālekonomisko integrāciju 
un līdzdalību, lai garantētu tiesības uz 
vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību 
un veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; atzinīgi vērtē pašreizējās 
neformālās sarunas starp apcietināto 
PKK vadītāju un Turcijas valdību ar 
mērķi ar politiskiem līdzekļiem atrisināt 
terorisma draudu problēmu; uzsver, ka 
3. juridisko reformu dokumentu kopums 
ir ieviesis stimulējošas izmaiņas 
pretterorisma tiesību aktos, lai atrisinātu 
jautājumus saistībā ar daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu tematiku, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu;
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TGNA;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzīmē, ka Turcija turpināja 
demonstrēt pretestību PKK veiktajiem 
teroristu uzbrukumiem; aicina Turciju 
veltīt jaunus centienus tam, lai rastu 
politisku risinājumu kurdu jautājumam; 
aicina visus politiskos spēkus nodrošināt 
adekvātu politisko platformu un 
konstruktīvas debates par kurdu 
jautājumu un veicināt konstitucionālajā 
procesā prasību pēc pamattiesībām 
patiesu atvēršanu; mudina visus politiskos 
spēkus darboties vienoti, lai panāktu 
spēcīgāku politisko dialogu un lielāku 
kurdu izcelsmes iedzīvotāju politisko, 
kultūras un sociālekonomisko integrāciju 
un līdzdalību, lai garantētu tiesības uz 
vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību 
un veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 

18. pauž nosodījumu PKK turpinātajiem 
teroristiskajiem uzbrukumiem un pauž 
atbalstu tam, ka Turcijas iestādes reaģēja 
nosvērti; atzinīgi vērtē un mudina 
turpināt Turcijas pašreizējos centienus 
rast politisku risinājumu kurdu 
jautājumam; mudina visus politiskos 
spēkus darboties vienoti, lai panāktu 
spēcīgāku politisko dialogu un lielāku 
kurdu izcelsmes iedzīvotāju politisko, 
kultūras un sociālekonomisko integrāciju 
un līdzdalību, lai garantētu tiesības uz 
vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību 
un veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;
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TGNA;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus 
centienus tam, lai rastu politisku 
risinājumu kurdu jautājumam; aicina 
visus politiskos spēkus nodrošināt 
adekvātu politisko platformu un 
konstruktīvas debates par kurdu jautājumu 
un veicināt konstitucionālajā procesā 
prasību pēc pamattiesībām patiesu 
atvēršanu; mudina visus politiskos spēkus 
darboties vienoti, lai panāktu spēcīgāku 
politisko dialogu un lielāku kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju politisko, kultūras un 
sociālekonomisko integrāciju un 
līdzdalību, lai garantētu tiesības uz vārda, 
biedrošanās un pulcēšanās brīvību un 
veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; uzskata, ka ir nepieciešams 
patiess un godīgs politiskais dialogs, lai 
pavērtu ceļu kurdu jautājuma 
atrisināšanai Turcijā; pauž nosodījumu 
nesenajiem notikumiem Parīzē, kad tika 
nogalināti trīs kurdu aktīvisti, un izsaka 
cerību, ka šie notikumi neizjauc notiekošo 
dialogu starp Turcijas valdību un kurdu 
pārstāvjiem; aicina visus politiskos spēkus 
nodrošināt adekvātu politisko platformu un 
konstruktīvas debates par kurdu jautājumu 
un veicināt konstitucionālajā procesā 
prasību pēc pamattiesībām patiesu 
atvēršanu, kas atspoguļo plurālismu 
Turcijā un kurā pilnībā atzīti var justies 
visi pilsoņi attiecībā uz sevi un savām 
tiesībām; mudina visus politiskos spēkus 
darboties vienoti, lai panāktu spēcīgāku 
politisko dialogu un lielāku kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju politisko, kultūras un 
sociālekonomisko integrāciju un 
līdzdalību, lai garantētu tiesības uz vārda, 
biedrošanās un pulcēšanās brīvību un 
veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
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TGNA; politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzīmē, ka Turcija turpināja 
demonstrēt pretestību PKK veiktajiem 
teroristu uzbrukumiem; aicina Turciju 
veltīt jaunus centienus tam, lai rastu 
politisku risinājumu kurdu jautājumam; 
aicina visus politiskos spēkus nodrošināt 
adekvātu politisko platformu un 
konstruktīvas debates par kurdu jautājumu 
un veicināt konstitucionālajā procesā 
prasību pēc pamattiesībām patiesu 
atvēršanu; mudina visus politiskos spēkus 
darboties vienoti, lai panāktu spēcīgāku 
politisko dialogu un lielāku kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju politisko, kultūras un 
sociālekonomisko integrāciju un 
līdzdalību, lai garantētu tiesības uz vārda, 
biedrošanās un pulcēšanās brīvību un 
veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 

18. aicina Turciju veltīt jaunus centienus 
tam, lai rastu politisku risinājumu kurdu 
jautājumam; aicina visus politiskos spēkus 
nodrošināt adekvātu politisko platformu un 
konstruktīvas debates par kurdu jautājumu 
un veicināt konstitucionālajā procesā 
prasību pēc pamattiesībām patiesu 
atvēršanu; mudina visus politiskos spēkus 
darboties vienoti, lai panāktu spēcīgāku 
politisko dialogu un lielāku kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju politisko, kultūras un 
sociālekonomisko integrāciju un 
līdzdalību, lai garantētu tiesības uz vārda, 
biedrošanās un pulcēšanās brīvību un 
veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē to, lai jaunie 
tiesību akti pavērtu iespēju izmantot 
dzimto valodu tiesas prāvās, šajā saistībā 
uzskata par būtiski svarīgām tiesības uz 
izglītību dzimtajā valodā un tiesības lietot 
kurdu valodu vietējās administrācijas 
paziņojumos; atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 



AM\926945LV.doc PE504.402v01-00 32/124 AM\

LV

pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši
TGNA;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzīmē, ka Turcija turpināja 
demonstrēt pretestību PKK veiktajiem 
teroristu uzbrukumiem; aicina Turciju 
veltīt jaunus centienus tam, lai rastu 
politisku risinājumu kurdu jautājumam; 
aicina visus politiskos spēkus nodrošināt 
adekvātu politisko platformu un 
konstruktīvas debates par kurdu jautājumu 
un veicināt konstitucionālajā procesā 
prasību pēc pamattiesībām patiesu 
atvēršanu; mudina visus politiskos spēkus 
darboties vienoti, lai panāktu spēcīgāku 
politisko dialogu un lielāku kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju politisko, kultūras un 
sociālekonomisko integrāciju un 
līdzdalību, lai garantētu tiesības uz vārda, 
biedrošanās un pulcēšanās brīvību un 
veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 

18. aicina Turciju veltīt jaunus centienus 
tam, lai rastu politisku risinājumu kurdu 
jautājumam; aicina visus politiskos spēkus 
nodrošināt adekvātu politisko platformu un 
konstruktīvas debates par kurdu jautājumu 
un veicināt konstitucionālajā procesā 
prasību pēc pamattiesībām patiesu 
atvēršanu; mudina visus politiskos spēkus 
darboties vienoti, lai panāktu spēcīgāku 
politisko dialogu un lielāku kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju politisko, kultūras un 
sociālekonomisko integrāciju un 
līdzdalību, lai garantētu tiesības uz vārda, 
biedrošanās un pulcēšanās brīvību un 
veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
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par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

Or. en

Grozījums Nr. 251
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus 
centienus tam, lai rastu politisku 
risinājumu kurdu jautājumam; aicina visus 
politiskos spēkus nodrošināt adekvātu 
politisko platformu un konstruktīvas 
debates par kurdu jautājumu un veicināt 
konstitucionālajā procesā prasību pēc 
pamattiesībām patiesu atvēršanu; mudina 
visus politiskos spēkus darboties vienoti, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību, lai garantētu 
tiesības uz vārda, biedrošanās un 
pulcēšanās brīvību un veicinātu kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju miermīlīgu 
iekļaušanos Turcijas sabiedrībā; atgādina, 
ka politisko risinājumu var panākt vienīgi 
patiesi demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus 
centienus tam, lai rastu politisku 
risinājumu kurdu jautājumam; šajā saistībā 
atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta 
notiekošās sarunas starp Turcijas 
amatpersonām un PKK vadītāju Abdullah 
Öcalan, kurš atrodas cietumā, un novērtē 
atbalstu, ko šai iniciatīvai izrāda partijas 
un pilsoniskā sabiedrība; aicina visus 
politiskos spēkus nodrošināt adekvātu 
politisko platformu un konstruktīvas 
debates par kurdu jautājumu un veicināt 
konstitucionālajā procesā prasību pēc 
pamattiesībām patiesu atvēršanu; mudina 
visus politiskos spēkus darboties vienoti, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību, lai garantētu 
tiesības uz vārda, biedrošanās un 
pulcēšanās brīvību un veicinātu kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju miermīlīgu 
iekļaušanos Turcijas sabiedrībā; atgādina, 
ka politisko risinājumu var panākt vienīgi 
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pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

patiesi demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus 
centienus tam, lai rastu politisku 
risinājumu kurdu jautājumam; aicina visus 
politiskos spēkus nodrošināt adekvātu 
politisko platformu un konstruktīvas 
debates par kurdu jautājumu un veicināt 
konstitucionālajā procesā prasību pēc 
pamattiesībām patiesu atvēršanu; mudina 
visus politiskos spēkus darboties vienoti, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību, lai garantētu 
tiesības uz vārda, biedrošanās un 
pulcēšanās brīvību un veicinātu kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju miermīlīgu 
iekļaušanos Turcijas sabiedrībā; atgādina, 
ka politisko risinājumu var panākt vienīgi 
patiesi demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus 
un patiesus centienus tam, lai rastu 
politisku risinājumu kurdu jautājumam; 
aicina visus politiskos spēkus nodrošināt 
adekvātu politisko platformu un 
konstruktīvas debates par kurdu jautājumu
un veicināt konstitucionālajā procesā 
prasību pēc pamattiesībām patiesu 
atvēršanu; mudina visus politiskos spēkus 
darboties vienoti, lai panāktu spēcīgāku 
politisko dialogu un lielāku kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju politisko, kultūras un 
sociālekonomisko integrāciju un 
līdzdalību, lai garantētu tiesības uz vārda, 
biedrošanās un pulcēšanās brīvību un 
veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atzinīgi vērtē to, ka 2013. gada 
31. janvārī spēkā stājās tiesības uz tiesisko 
aizsardzību Turcijas tiesās valodās, kas 
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krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

nav turku valoda, atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Ismail Ertug

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus 
centienus tam, lai rastu politisku 
risinājumu kurdu jautājumam; aicina visus 
politiskos spēkus nodrošināt adekvātu 
politisko platformu un konstruktīvas 
debates par kurdu jautājumu un veicināt 
konstitucionālajā procesā prasību pēc 
pamattiesībām patiesu atvēršanu; mudina 
visus politiskos spēkus darboties vienoti, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību, lai garantētu 
tiesības uz vārda, biedrošanās un 
pulcēšanās brīvību un veicinātu kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju miermīlīgu 
iekļaušanos Turcijas sabiedrībā; atgādina, 
ka politisko risinājumu var panākt vienīgi 

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus 
centienus tam, lai rastu politisku 
risinājumu kurdu jautājumam; šajā saistībā 
atzinīgi vērtē to, ka stājās spēkā tiesības 
uz aizstāvību Turcijas tiesās jebkurā 
valodā, nevis tikai turku valodā; aicina 
visus politiskos spēkus nodrošināt 
adekvātu politisko platformu un 
konstruktīvas debates par kurdu jautājumu 
un veicināt konstitucionālajā procesā 
prasību pēc pamattiesībām patiesu 
atvēršanu; mudina visus politiskos spēkus 
darboties vienoti, lai panāktu spēcīgāku 
politisko dialogu un lielāku kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju politisko, kultūras un 
sociālekonomisko integrāciju un 
līdzdalību, lai garantētu tiesības uz vārda, 
biedrošanās un pulcēšanās brīvību un 
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patiesi demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā; atgādina, ka politisko 
risinājumu var panākt vienīgi patiesi 
demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus 
centienus tam, lai rastu politisku 
risinājumu kurdu jautājumam; aicina visus 
politiskos spēkus nodrošināt adekvātu 
politisko platformu un konstruktīvas 
debates par kurdu jautājumu un veicināt 
konstitucionālajā procesā prasību pēc 
pamattiesībām patiesu atvēršanu; mudina 
visus politiskos spēkus darboties vienoti, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību, lai garantētu 
tiesības uz vārda, biedrošanās un 
pulcēšanās brīvību un veicinātu kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju miermīlīgu 

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt 
pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus 
centienus tam, lai rastu politisku 
risinājumu kurdu jautājumam; aicina visus 
politiskos spēkus nodrošināt adekvātu 
politisko platformu un konstruktīvas 
debates par kurdu jautājumu un veicināt 
konstitucionālajā procesā prasību pēc 
pamattiesībām patiesu atvēršanu; mudina 
visus politiskos spēkus darboties vienoti, 
lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un 
lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko 
integrāciju un līdzdalību, lai garantētu 
tiesības uz vārda, biedrošanās un 
pulcēšanās brīvību un veicinātu kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju miermīlīgu 
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iekļaušanos Turcijas sabiedrībā; atgādina, 
ka politisko risinājumu var panākt vienīgi 
patiesi demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

iekļaušanos Turcijas sabiedrībā; atgādina, 
ka politisko risinājumu var panākt vienīgi 
patiesi demokrātiskās debatēs par kurdu 
jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši 
par kurdu jautājumu, un vairāku kurdu 
politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, 
pašvaldības padomes locekļu, arodbiedrību 
aktīvistu, juristu, protestētāju un 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanu 
saistībā ar KCK tiesas procesu; aicina, lai 
pienācīgās Francijas un Turcijas iestādes 
veiktu visā pilnībā izmeklēšanu par triju 
kurdu aktīvistu noslepkavošanu Parīzē 
9. janvārī; uzsver, ka ir būtiski veicināt 
diskusiju par kurdu jautājumu 
demokrātiskās iestādēs, jo īpaši TGNA;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18a. atkārtoti izsaka cerību, ka tiks 
īstenota Turcijas valdības deklarācija no 
jauna atvērt Gökçeada salā (Imbros) 
grieķu mazākumtautības skolu, kas 
nozīmē pozitīvu soli uz to, lai saglabātu 
Turcijas salu Gökçeada (Imbros) un 
Bozcaada (Tenedos) divējādas kultūras 
raksturu atbilstoši Eiropas Padomes 
Parlamentārās asamblejas rezolūcijai 
1625 (2008); tomēr norāda, ka 
nepieciešami tālāki pasākumi, lai risinātu 
problēmas, ar ko sastopas grieķu 
minoritātes pārstāvji, jo īpaši attiecībā uz 
viņu īpašumtiesībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 256
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18a. aicina Turciju turpināt centienus, lai 
rastu politisku risinājumu kurdu 
jautājumam; aicina visus politiskos 
spēkus nodrošināt adekvātu politisko 
platformu un konstruktīvas debates par 
kurdu jautājumu un veicināt 
konstitucionālajā procesā prasību pēc 
pamattiesībām patiesu atvēršanu;
atgādina, ka politisku risinājumu var 
balstīt tikai uz patiesi demokrātiskām 
debatēm par kurdu jautājumu; uzsver, ka 
ir būtiski veicināt diskusiju par kurdu 
jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši 
TGNA;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Kristian Vigenin

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18a. pauž stingru nosodījumu teroristu 
uzbrukumam ASV vēstniecībai 2013. gada 
1. februārī Ankarā un izsaka līdzjūtību 
dzīvību zaudējušā Turcijas pilsoņa 
ģimenei; atgādina, ka līdztekus tam, ka 
jāveic tālāki pasākumi, lai stātos ceļā 
teroristu darbībai, tie nedrīkst notikt uz 
cilvēku un pilsoņu tiesību rēķina;

Or. en
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Grozījums Nr. 258
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18a. pauž nosodījumu par triju kurdu 
aktīvistu noslepkavošanu 2013. gada 
9. janvārī Parīzē; aicina Francijas 
iestādes darīt visu iespējamo, lai 
nodrošinātu, ka nekavējoties tiek saukti 
pie atbildības un notiesāti noziedznieki un 
šo slepkavību pasūtītāji;

Or. fr

Grozījums Nr. 259
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18b. mudina visus politiskos spēkus 
darboties vienoti, lai panāktu spēcīgāku 
politisko dialogu un lielāku kurdu 
izcelsmes iedzīvotāju politisko, kultūras 
un sociālekonomisko integrāciju un 
līdzdalību, lai garantētu tiesības uz vārda, 
biedrošanās un pulcēšanās brīvību un 
veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas 
sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford
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Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18b. atzinīgi vērtē tiešo politisko dialogu, 
ko Turcijas valdība nesen sāka ar 
Abdullah Öcalan; uzskata, ka sarunām ir 
pavērta tāda perspektīva, kuras rezultātā 
varētu nonākt pie vēsturiskas vienošanās 
nokārtot konfliktu saistībā ar kurdiem 
mierīgā un demokrātiskā ceļā; tādēļ 
mudina konfliktā iesaistītās puses 
pārvērst sarunas strukturētās sarunās, cik 
drīz vien iespējams; uzsver, ka ir svarīgi, 
lai šim procesam būtu spēcīgs un pozitīvs 
atbalsts, kam būtu jānāk no Es 
dalībvalstīm, kā arī to, ka svarīga loma 
jāieņem politiskajām partijām, 
plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskajai 
sabiedrībai Turcijā, lai miera process 
būtu sekmīgs; turklāt uzsver, ka 
noturīgam kurdu jautājuma risinājumam 
svarīga nozīme ir konstitucionālo reformu 
procesam;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18b. aicina Turcijas iestādes nodrošināt, 
ka tiek pilnība noskaidroti apstākļi 
attiecībā uz Uludere / Sirnak 2011. gada 
28. decembra slaktiņu, kurā 34 nevainīgi 
civiliedzīvotāji zaudēja dzīvību armijas 
neattaisnoti veiktā apšaudē, un ka tiek 
atsākta notiekošā izmeklēšana, tā lai 
atbildīgos sauktu pie atbildības tiesā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 262
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzinīgi vērtē stimulu paketi, kas cenšas 
palielināt ieguldījumu un ekonomisko 
attīstību Turcijas vismazāk attīstītajos 
reģionos, tostarp dienvidaustrumos, un 
Dienvidaustrumu Anatolijas projekta 
turpināšanu;

19. atzinīgi vērtē stimulu paketi, kas cenšas 
palielināt ieguldījumu un ekonomisko 
attīstību Turcijas vismazāk attīstītajos 
reģionos, tostarp dienvidaustrumos, un 
Dienvidaustrumu Anatolijas projekta 
turpināšanu; uzskata, kā šādi ieguldījumi 
nodrošinās stimulu privātiem 
ieguldītājiem attīstīt sociālo kapitālu un 
pārveidot nepietiekami attīstītus reģionus 
par iespējamiem ražošanas centriem; 
ierosina papildināt stimulu paketi ar 
ieguldījumiem drošības, infrastruktūras 
un transporta alternatīvās mērķa 
reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzinīgi vērtē stimulu paketi, kas cenšas 
palielināt ieguldījumu un ekonomisko 
attīstību Turcijas vismazāk attīstītajos 
reģionos, tostarp dienvidaustrumos, un 
Dienvidaustrumu Anatolijas projekta 
turpināšanu;

19. atzinīgi vērtē stimulu paketi, kas cenšas 
palielināt ieguldījumu un ekonomisko 
attīstību Turcijas vismazāk attīstītajos 
reģionos, tostarp dienvidaustrumos, un 
Dienvidaustrumu Anatolijas projekta 
turpināšanu; tomēr norāda uz Turcijas 
augstākās tiesas lēmumu apturēt Ilisu 
aizsprosta būvniecību; aicina Turcijas 
valdību atzīt nolēmumu un apturēt darbus 
pie aizsprosta būves;
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Or. de

Grozījums Nr. 264
Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzinīgi vērtē stimulu paketi, kas cenšas 
palielināt ieguldījumu un ekonomisko 
attīstību Turcijas vismazāk attīstītajos 
reģionos, tostarp dienvidaustrumos, un 
Dienvidaustrumu Anatolijas projekta 
turpināšanu;

19. atzinīgi vērtē stimulu paketi, kas cenšas 
palielināt ieguldījumu un ekonomisko 
attīstību Turcijas vismazāk attīstītajos 
reģionos, tostarp dienvidaustrumos, un 
Dienvidaustrumu Anatolijas projekta 
turpināšanu; aicina Turcijas valdību 
nenonākt pretrunā ar Turcijas Valsts 
padomes lēmumu apturēt Ilisu aizsprosta 
būvniecību sakarā ar to, ka, turpinot 
projektu, potenciāli varētu tikt pārkāptas 
vides tiesību un cilvēktiesību vadlīnijas;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19a. atzinīgi vērtē Augstākās 
Administratīvās tiesas (Danistay) 
nolēmumu anulēt atļauju būvēt Ilisu 
aizsprostu, pamatojoties uz ietekmes 
novērtējumu un pamatojoties uz 
piemērojamajiem tiesību aktiem; aicina 
Turcijas valdību saglabāt šo arhitektūras 
un vides mantojumu, dodot priekšroku 
mazākiem, ekoloģiskā un sociālā ziņā 
noturīgākiem projektiem; kā arī pieprasa, 
lai šajā saistībā ES iestādes un 
dalībvalstis pilnībā izmantotu visus ES 
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sarunu instrumentus par (27.) sadaļu 
„Vide” un paplašināšanās politikas 
instrumentus attiecībā uz 
kandidātvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
19.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19b. aicina Turciju un Komisiju sarunu 
laikā par (27.) sadaļu „Vide”, ko atvēra 
2009. gada decembrī, ņemt vērā Regulu 
(EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar 
izstrādājumiem no roņiem (tā saukto 
„Roņu regulu”), aizliedzot tirdzniecību ar 
izstrādājumiem, ko iegūst no roņiem;
mudina Turcijas valdību pielāgot savu 
politiku ES regulai, kas aizliedz 
tirdzniecību ar visa veida izstrādājumiem 
no komerciālām roņu medībām, un 
tādējādi dot stabilu ieguldījumu, lai 
panāktu, ka tiek izbeigtas pasaulē 
plašākās jūras zīdītāju komerciālās 
medības;

Or. en

Grozījums Nr. 267
Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārto, ka jānostiprina Turcijas 
reģionu kohēzija un lauku un pilsētas 
teritoriju kohēzija, lai pavērtu iespējas 

20. atkārto, ka jānostiprina Turcijas 
reģionu kohēzija un lauku un pilsētas 
teritoriju kohēzija, lai pavērtu iespējas 
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plašam iedzīvotāju lokam un veicinātu 
ekonomisko un sociālo integrāciju; uzsver, 
ka izglītībai ir īpaša nozīme un ka jānovērš 
ilgstošās būtiskās atšķirības starp 
reģioniem attiecībā uz izglītības kvalitāti 
un reflektantu procentu; aicina veikt 
pasākumus, kas ir labvēlīgi 22. sadaļas
atvēršanai par reģionālo politiku;

plašam iedzīvotāju lokam un veicinātu 
ekonomisko un sociālo integrāciju; uzsver, 
ka izglītībai ir īpaša nozīme un ka jānovērš 
ilgstošās būtiskās atšķirības starp 
reģioniem attiecībā uz izglītības kvalitāti 
un reflektantu procentu; aicina veikt 
pasākumus, lai atvērtu 22. sadaļu par 
reģionālo politiku, un izsaka cerību, ka 
prezidenta F. Hollande gaidāmā vizīte 
Turcijā nodrošinās iespēju progresam 
šajā ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārto, ka jānostiprina Turcijas 
reģionu kohēzija un lauku un pilsētas 
teritoriju kohēzija, lai pavērtu iespējas 
plašam iedzīvotāju lokam un veicinātu 
ekonomisko un sociālo integrāciju; uzsver, 
ka izglītībai ir īpaša nozīme un ka jānovērš 
ilgstošās būtiskās atšķirības starp 
reģioniem attiecībā uz izglītības kvalitāti 
un reflektantu procentu; aicina veikt 
pasākumus, kas ir labvēlīgi 22. sadaļas
atvēršanai par reģionālo politiku;

20. atkārto, ka jānostiprina Turcijas 
reģionu kohēzija un lauku un pilsētas 
teritoriju kohēzija, lai pavērtu iespējas 
plašam iedzīvotāju lokam un veicinātu 
ekonomisko un sociālo integrāciju; uzsver, 
ka izglītībai ir īpaša nozīme un ka jānovērš 
ilgstošās būtiskās atšķirības starp 
reģioniem attiecībā uz izglītības kvalitāti 
un reflektantu procentu; aicina veikt 
pasākumus, lai atvērtu 22. sadaļu par 
reģionālo politiku, un izsaka cerību, ka 
prezidenta F. Hollande gaidāmā vizīte 
Turcijā nodrošinās iespēju progresam 
šajā ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārto, ka jānostiprina Turcijas 
reģionu kohēzija un lauku un pilsētas 
teritoriju kohēzija, lai pavērtu iespējas 
plašam iedzīvotāju lokam un veicinātu 
ekonomisko un sociālo integrāciju; uzsver, 
ka izglītībai ir īpaša nozīme un ka jānovērš 
ilgstošās būtiskās atšķirības starp 
reģioniem attiecībā uz izglītības kvalitāti 
un reflektantu procentu; aicina veikt 
pasākumus, kas ir labvēlīgi 22. sadaļas 
atvēršanai par reģionālo politiku;

20. atkārto, ka jānostiprina Turcijas 
reģionu kohēzija un lauku un pilsētas 
teritoriju kohēzija, lai pavērtu iespējas 
plašam iedzīvotāju lokam un veicinātu 
ekonomisko un sociālo integrāciju; uzsver, 
ka izglītībai ir īpaša nozīme un ka jānovērš 
ilgstošās būtiskās atšķirības starp 
reģioniem attiecībā uz izglītības kvalitāti 
un reflektantu procentu; aicina veikt 
pasākumus, kas ir labvēlīgi 22. sadaļas 
atvēršanai par reģionālo politiku; aicina 
Komisiju iepazīstināt ar ietekmes 
novērtējumu saistībā ar Turcijas 
pievienošanos ES attiecībā uz strukturālās 
politikas jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un 
darbu un izglītības pieejamības 
veicināšanai; atzinīgi vērtē bērnu tiesību 
obmuda amata izveidi un Turcijas pirmās 
stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz bērnu 
tiesībām; pauž bažas par to, ka ir 
samazinājies mazgadīgo tiesu skaits, kuras 
darbojas, un mudina Turciju nodrošināt 
alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; atgādina, cik svarīga loma 
ir neatkarīgiem uzraudzības un 
aizsardzības mehānismiem, lai aizsargātu 
tiesības un novērstu pārkāpumus;

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un 
darbu un izglītības pieejamības 
veicināšanai; uzsver, ka ir jālikvidē bērnu 
darbs, jo īpaši sezonas lauksaimniecības 
darbos, inventarizējot un izdarot 
grozījumus juridiskās sistēmas nepilnībās, 
izveidojot nepieciešamos īstenošanas un 
uzraudzības mehānismus, veicot 
pasākumus, kuros iesaista zemes 
īpašniekus, kuri nodarbina sezonas 
strādniekus, vecākus, privāto sektoru, kas 
iegādājas produkciju, kā arī izvirzot par 
prioritāti bezdarba problēmas 
atrisināšanu tajos reģionos, no kuriem 
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nāk sezonas strādnieki; atzinīgi vērtē 
bērnu tiesību obmuda amata izveidi un 
Turcijas pirmās stratēģijas pieņemšanu 
attiecībā uz bērnu tiesībām; pauž bažas par 
to, ka ir samazinājies mazgadīgo tiesu 
skaits, kuras darbojas, un mudina Turciju 
nodrošināt alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; atgādina, cik svarīga loma 
ir neatkarīgiem uzraudzības un 
aizsardzības mehānismiem, lai aizsargātu 
tiesības un novērstu pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un 
darbu un izglītības pieejamības 
veicināšanai; atzinīgi vērtē bērnu tiesību 
obmuda amata izveidi un Turcijas pirmās 
stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz bērnu 
tiesībām; pauž bažas par to, ka ir 
samazinājies mazgadīgo tiesu skaits, kuras 
darbojas, un mudina Turciju nodrošināt 
alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; atgādina, cik svarīga loma 
ir neatkarīgiem uzraudzības un 
aizsardzības mehānismiem, lai aizsargātu 
tiesības un novērstu pārkāpumus;

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni un bērnu darbu, jo īpaši 
lauku apvidos; uzsver nepieciešamību pēc 
visaptverošas stratēģijas cīņai ar bērnu 
nabadzību un darbu un izglītības 
pieejamības veicināšanai vienādi gan 
zēniem, gan meitenēm; atzinīgi vērtē 
bērnu tiesību obmuda amata izveidi un 
Turcijas pirmās stratēģijas pieņemšanu 
attiecībā uz bērnu tiesībām; pauž bažas par 
to, ka ir samazinājies mazgadīgo tiesu 
skaits, kuras darbojas, un mudina Turciju 
nodrošināt alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; atgādina, cik svarīga loma 
ir neatkarīgiem uzraudzības un 
aizsardzības mehānismiem, lai aizsargātu 
tiesības un novērstu pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Raimon Obiols
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Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un 
darbu un izglītības pieejamības 
veicināšanai; atzinīgi vērtē bērnu tiesību 
obmuda amata izveidi un Turcijas pirmās 
stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz bērnu 
tiesībām; pauž bažas par to, ka ir 
samazinājies mazgadīgo tiesu skaits, kuras 
darbojas, un mudina Turciju nodrošināt 
alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; atgādina, cik svarīga loma 
ir neatkarīgiem uzraudzības un 
aizsardzības mehānismiem, lai aizsargātu 
tiesības un novērstu pārkāpumus;

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un 
darbu un izglītības pieejamības 
veicināšanai; atzinīgi vērtē bērnu tiesību 
obmuda amata izveidi un Turcijas pirmās 
stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz bērnu 
tiesībām; pauž bažas par to, ka ir 
samazinājies mazgadīgo tiesu skaits, kuras 
darbojas, un mudina Turciju nodrošināt 
alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; aicina veikt nozīmīgus 
uzlabojumus mazgadīgajiem paredzēto 
ieslodzījuma vietu apstākļos; atgādina, cik 
svarīga loma ir neatkarīgiem uzraudzības 
un aizsardzības mehānismiem, lai 
aizsargātu tiesības un novērstu 
pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un 
darbu un izglītības pieejamības 
veicināšanai; atzinīgi vērtē bērnu tiesību 
obmuda amata izveidi un Turcijas pirmās 
stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz bērnu 
tiesībām; pauž bažas par to, ka ir 
samazinājies mazgadīgo tiesu skaits, kuras 

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un 
darbu un izglītības pieejamības 
veicināšanai; atzinīgi vērtē bērnu tiesību 
obmuda amata izveidi un Turcijas pirmās 
stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz bērnu 
tiesībām; pauž bažas par to, ka ir 
samazinājies mazgadīgo tiesu skaits, kuras 
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darbojas, un mudina Turciju nodrošināt 
alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; atgādina, cik svarīga loma 
ir neatkarīgiem uzraudzības un 
aizsardzības mehānismiem, lai aizsargātu 
tiesības un novērstu pārkāpumus;

darbojas, un mudina Turciju nodrošināt 
alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; aicina veikt nozīmīgus 
uzlabojumus mazgadīgajiem paredzēto 
ieslodzījuma vietu apstākļos; atgādina, cik 
svarīga loma ir neatkarīgiem uzraudzības 
un aizsardzības mehānismiem, lai 
aizsargātu tiesības un novērstu 
pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 274
Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un 
darbu un izglītības pieejamības 
veicināšanai; atzinīgi vērtē bērnu tiesību 
obmuda amata izveidi un Turcijas pirmās 
stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz bērnu 
tiesībām; pauž bažas par to, ka ir 
samazinājies mazgadīgo tiesu skaits, kuras 
darbojas, un mudina Turciju nodrošināt 
alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; atgādina, cik svarīga loma 
ir neatkarīgiem uzraudzības un 
aizsardzības mehānismiem, lai aizsargātu 
tiesības un novērstu pārkāpumus;

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un 
darbu un izglītības pieejamības 
veicināšanai; atzinīgi vērtē bērnu tiesību 
obmuda amata izveidi un Turcijas pirmās 
stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz bērnu 
tiesībām; pauž bažas par to, ka ir 
samazinājies mazgadīgo tiesu skaits, kuras 
darbojas, un mudina Turciju nodrošināt 
alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; aicina veikt nozīmīgus 
uzlabojumus mazgadīgajiem paredzēto 
ieslodzījuma vietu apstākļos; atgādina, cik 
svarīga loma ir neatkarīgiem uzraudzības 
un aizsardzības mehānismiem, lai 
aizsargātu tiesības un novērstu 
pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Tunne Kelam
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Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un 
darbu un izglītības pieejamības 
veicināšanai; atzinīgi vērtē bērnu tiesību 
obmuda amata izveidi un Turcijas pirmās 
stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz bērnu 
tiesībām; pauž bažas par to, ka ir 
samazinājies mazgadīgo tiesu skaits, kuras 
darbojas, un mudina Turciju nodrošināt 
alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; atgādina, cik svarīga loma 
ir neatkarīgiem uzraudzības un 
aizsardzības mehānismiem, lai aizsargātu 
tiesības un novērstu pārkāpumus;

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu 
nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; 
uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas 
stratēģijas un ievērojamas administratīvās 
kapacitātes palielināšanas cīņai ar bērnu 
nabadzību un darbu un izglītības 
pieejamības veicināšanai; atzinīgi vērtē 
bērnu tiesību obmuda amata izveidi un 
Turcijas pirmās stratēģijas pieņemšanu 
attiecībā uz bērnu tiesībām; pauž bažas par 
to, ka ir samazinājies mazgadīgo tiesu 
skaits, kuras darbojas, un mudina Turciju 
nodrošināt alternatīvas mazgadīgo personu 
apcietinājumam; atgādina, cik svarīga loma 
ir neatkarīgiem uzraudzības un 
aizsardzības mehānismiem, lai aizsargātu 
tiesības un novērstu pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21a. pauž atzinību un cerību, ka tiks 
strauji īstenota Turcijas valdības 
deklarācija no jauna atvērt Gökçeada salā 
(Imbros) grieķu mazākumtautības skolu, 
kas nozīmē pozitīvu soli uz to, lai 
saglabātu Turcijas salu Gökçeada 
(Imbros) un Bozcaada (Tenedos) 
divējādas kultūras raksturu atbilstoši 
Eiropas Padomes Parlamentārās 
asamblejas rezolūcijai 1625 (2008); tomēr 
norāda, ka nepieciešami tālāki pasākumi, 
lai risinātu problēmas, ar ko sastopas 
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grieķu minoritātes pārstāvji, jo īpaši 
attiecībā uz viņu īpašumtiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 277
Nadezhda Neynsky

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21a. atzinīgi vērtē vispārējās 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanos 
Turcijā, jo īpaši — stājoties spēkā 
jaunajam Turcijas komerckodeksam un 
MVU Attīstības organizācijai (KOSGEB) 
konsekventi nodrošinot atbalstu mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem; aicina uz 
plašākām partnerattiecībām starp 
Turcijas un ES uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 278
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21a. atgādina Turcijai, ka desmitiem 
tūkstošu ES pilsoņu un iedzīvotāju, kas 
kļuvuši par upuri krāpšanai, kuru izdarīja 
tā sauktie „zaļie fondi”, joprojām gaida 
kompensāciju, un aicina iestādes veikt 
visu nepieciešamo, lai šo procesu 
pasteidzinātu;

Or. en
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Grozījums Nr. 279
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21a. pauž bažas par nesenajiem 
uzbrukumiem un armēņu tautības 
Turcijas pilsoņu nogalināšanu, kā 
piemēram Samatya; aicina Turcijas 
iestādes turpināt centienus atrisināt ar 
bažām par drošību saistītos jautājumus, 
kas attiecas uz minoritātēm Turcijā, kuras 
nepieder pie musulmaņiem; sagaida, ka 
notiks pienācīgs tiesas process pēc 
prokurora apelācijas noraidīt tiesas 
2012. gada janvāra lēmumu par Hrant 
Dink slepkavības lietu, balstoties daļēji uz 
argumentu, ka slepkavību ir izdarījusi 
organizācija;

Or. en

Grozījums Nr. 280
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21a. uzsver nepieciešamību pievērsties 
bērnu tiesībām jaunajā konstitūcijā un 
iekļaut noteikumu punktus, kas nodrošina 
bērnu tiesību uz aizsardzību, labākiem 
sadzīves apstākļiem un pasargāšanas no 
diskriminācijas ievērošanu; uzsver 
nepieciešamību, lai Turcija turpinātu 
uzlabot atbilstību ANO Bērnu tiesību 
deklarācijas noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 281
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
3. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Labu kaimiņattiecību veidošana Reģionālā sadarbība

Or. en

Grozījums Nr. 282
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas 
lēmumu atturēties no sanāksmēm un 
kontaktiem ar ES Padomes Kipras 
prezidentūru un uzskata, ka Turcija 
neizmantoja svarīgu iespēju sākt 
iesaistīšanos un attiecību ar Kipru 
normalizācijas procesu; atgādina, ka ES 
balstās uz principu par patiesu sadarbību 
un savstarpēju solidarizēšanos visu tās 
dalībvalstu starpā attiecībā uz iestāžu 
sistēmu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 283
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 

22. pauž dziļu nosodījumu par Turcijas 
lēmumu atturēties no sanāksmēm un 
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ES Padomes Kipras prezidentūru un 
uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu 
iespēju sākt iesaistīšanos un attiecību ar 
Kipru normalizācijas procesu; atgādina, 
ka ES balstās uz principu par patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidarizēšanos 
visu tās dalībvalstu starpā attiecībā uz 
iestāžu sistēmu;

kontaktiem ar ES Padomes Kipras 
prezidentūru un uzskata, ka šādi Turcija 
izjauca nozīmīgu iestāžu sarunu 
mehānisma pīlāru, kas balstās uz 
nozīmīgas sadarbības un visu dalībvalstu 
savstarpējas solidaritātes principu; pauž 
dziļu nožēlu, ka Turcija palaida garām 
iespēju sākt ciešākas iesaistīšanās procesu 
un attiecību normalizēšanu ar Kipru;

Or. de

Grozījums Nr. 284
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas 
lēmumu atturēties no sanāksmēm un 
kontaktiem ar ES Padomes Kipras 
prezidentūru un uzskata, ka Turcija 
neizmantoja svarīgu iespēju sākt 
iesaistīšanos un attiecību ar Kipru 
normalizācijas procesu; atgādina, ka ES 
balstās uz principu par patiesu sadarbību 
un savstarpēju solidarizēšanos visu tās 
dalībvalstu starpā attiecībā uz iestāžu 
sistēmu;

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 
ES Padomes Kipras prezidentūru; turklāt 
pauž dziļu nožēlu, ka ES neveica nekādus 
pasākumus, atbildot uz to; uzskata, ka šādi 
Turcija ir parādījusi, ka tā nevēlas 
pievienoties ES, kā arī tā to nespēs; 
uzskata, ka pievienošanās sarunas ar 
Turciju būtu nekavējoties jāpārtrauc;

Or. nl

Grozījums Nr. 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas 
lēmumu atturēties no sanāksmēm un 

22. pauž nožēlu, ka, pirms Kipra uzņēmās 
ES prezidentūru, netika panākta Kipras 
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kontaktiem ar ES Padomes Kipras 
prezidentūru un uzskata, ka Turcija 
neizmantoja svarīgu iespēju sākt 
iesaistīšanos un attiecību ar Kipru 
normalizācijas procesu; atgādina, ka ES 
balstās uz principu par patiesu sadarbību 
un savstarpēju solidarizēšanos visu tās 
dalībvalstu starpā attiecībā uz iestāžu 
sistēmu;

problēmas visaptveroša atrisināšana, kas 
būtu ļāvusi jaunajai partnerības valstij
uzņemties ES prezidentūru; atgādina, ka 
Turcija bija paudusi, ka ir gatava 
nodibināt attiecības ar jauno partnerības 
valsti, kas radīsies pēc tam, kad ar ANO 
starpniecību Kiprā būs panākts 
visaptverošs atrisinājums; uzsver, ka 
visām attiecīgajām pusēm vienlaicīgi 
jāveic pasākumi ceļā uz attiecību 
normalizēšanu un ka ikviens solis uz šo 
mērķi dod ieguldījumu labklājībā visām 
pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas 
lēmumu atturēties no sanāksmēm un 
kontaktiem ar ES Padomes Kipras 
prezidentūru un uzskata, ka Turcija 
neizmantoja svarīgu iespēju sākt 
iesaistīšanos un attiecību ar Kipru 
normalizācijas procesu; atgādina, ka ES 
balstās uz principu par patiesu sadarbību 
un savstarpēju solidarizēšanos visu tās 
dalībvalstu starpā attiecībā uz iestāžu 
sistēmu;

22. pauž nožēlu par tālāku vilcināšanos 
izveidot iesaistīšanās un Turcijas un 
Kipras attiecību normalizēšanas procesu
ES Padomes Kipras prezidentūras laikā;
norāda, ka ir jāpalielina centieni, lai 
atceltu Kipras turku kopienas izolāciju; 
atgādina, ka ES balstās uz principu par 
patiesu sadarbību un savstarpēju 
solidarizēšanos visu tās dalībvalstu starpā 
un iestāžu sistēmas respektēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas 
lēmumu atturēties no sanāksmēm un 
kontaktiem ar ES Padomes Kipras 
prezidentūru un uzskata, ka Turcija 
neizmantoja svarīgu iespēju sākt 
iesaistīšanos un attiecību ar Kipru 
normalizācijas procesu; atgādina, ka ES 
balstās uz principu par patiesu sadarbību 
un savstarpēju solidarizēšanos visu tās 
dalībvalstu starpā attiecībā uz iestāžu 
sistēmu;

22. uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu 
iespēju laikā, kad Kipra bija Eiropas 
Savienības Padomes prezidējošā valsts, 
sākt iesaistīšanos un attiecību ar Kipru 
normalizācijas procesu ; atgādina, ka ES 
balstās uz principu par patiesu sadarbību 
un savstarpēju solidarizēšanos visu tās 
dalībvalstu starpā un iestāžu sistēmas
respektēšanu; uzsver, ka ir steidzami 
nepieciešams progress ceļā uz Turcijas 
attiecību normalizēšanu ar Kipras 
Republiku, lai nodrošinātu ES un 
Turcijas pievienošanās sarunām jaunu 
impulsu;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 
ES Padomes Kipras prezidentūru un 
uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu 
iespēju sākt iesaistīšanos un attiecību ar 
Kipru normalizācijas procesu; atgādina, 
ka ES balstās uz principu par patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidarizēšanos 
visu tās dalībvalstu starpā attiecībā uz
iestāžu sistēmu;

22. pauž stingru nosodījumu par Turcijas 
lēmumu atturēties no sanāksmēm un 
kontaktiem ar ES Padomes Kipras 
prezidentūru un uzskata, ka pievienošanās 
process būtu jāaptur, tādēļ ka tā nav 
normalizējusi attiecības ar Kipru; 
atgādina, ka ES balstās uz principu par 
patiesu sadarbību un savstarpēju 
solidarizēšanos visu tās dalībvalstu starpā 
un iestāžu sistēmas respektēšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes
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Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 
ES Padomes Kipras prezidentūru un 
uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu 
iespēju sākt iesaistīšanos un attiecību ar 
Kipru normalizācijas procesu; atgādina, ka 
ES balstās uz principu par patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidarizēšanos 
visu tās dalībvalstu starpā attiecībā uz
iestāžu sistēmu;

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 
ES Padomes Kipras prezidentūru un 
uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu 
iespēju sākt iesaistīšanos un attiecību ar 
Kipru normalizācijas procesu; atgādina, ka 
ES balstās uz principu par patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidarizēšanos 
visu tās dalībvalstu starpā un iestāžu 
sistēmas respektēšanu; atgādina, ka visu 
Es dalībvalstu atzīšana ir obligāta 
pievienošanās procesa sastāvdaļa; tādēļ 
mudina Turciju normalizēt attiecības ar 
visām ES dalībvalstīm, cik drīz vien 
iespējams, tostarp atcelt tās veto ES 
dalībvalstu dalībai vairākās 
starptautiskajās organizācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 290
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 
ES Padomes Kipras prezidentūru un 
uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu 
iespēju sākt iesaistīšanos un attiecību ar 
Kipru normalizācijas procesu; atgādina, ka 
ES balstās uz principu par patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidarizēšanos 
visu tās dalībvalstu starpā attiecībā uz
iestāžu sistēmu;

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 
ES Padomes Kipras prezidentūru un 
uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu 
iespēju sākt iesaistīšanos un attiecību ar 
Kipru normalizācijas procesu; atgādina, ka 
ES balstās uz principu par patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidarizēšanos 
visu tās dalībvalstu starpā un iestāžu 
sistēmas respektēšanu; aicina Turcijas 
valdību pilnībā izpildīt savas juridiskās 
saistības, kas izriet no acquis 
communautaire un jo īpaši no 
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deklarācijas, ko 2005. gada 21. septembrī
pieņēma Eiropas Kopiena un tās 
dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 291
Kristian Vigenin

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 
ES Padomes Kipras prezidentūru un 
uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu 
iespēju sākt iesaistīšanos un attiecību ar
Kipru normalizācijas procesu; atgādina, ka 
ES balstās uz principu par patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidarizēšanos 
visu tās dalībvalstu starpā attiecībā uz
iestāžu sistēmu;

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 
ES Padomes Kipras prezidentūru un 
uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu 
iespēju sākt iesaistīšanos un attiecību ar 
Kipru normalizācijas procesu; atgādina 
Turcijai, ka ES balstās uz principu par 
patiesu sadarbību un savstarpēju 
solidarizēšanos visu tās dalībvalstu starpā 
un iestāžu sistēmas respektēšanu un ka 
ikvienai valstij, kas vēlas pievienoties 
Savienībai, būtu jāievēro vērtības un 
principi, uz kuriem tā balstās;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 
ES Padomes Kipras prezidentūru un 
uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu 
iespēju sākt iesaistīšanos un attiecību ar 
Kipru normalizācijas procesu; atgādina, ka 

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu 
atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar 
ES Padomes Kipras prezidentūru un aicina 
visas attiecīgās partijas un Turciju 
neatstāt neizmantotu svarīgu iespēju sākt 
iesaistīšanos un attiecību ar Kipru 
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ES balstās uz principu par patiesu 
sadarbību un savstarpēju solidarizēšanos 
visu tās dalībvalstu starpā attiecībā uz
iestāžu sistēmu;

normalizācijas procesu; atgādina, ka ES 
balstās uz principu par patiesu sadarbību 
un savstarpēju solidarizēšanos visu tās 
dalībvalstu starpā un iestāžu sistēmas
respektēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22a. pauž nožēlu par to, ka netika 
izmantota iespēja Kipras ES Padomes 
prezidentūras laikā atsākt iesaistīšanās un 
attiecību ar Kipru normalizēšanas 
procesu, atzīstot, ka to apgrūtināja 
Turcijas lēmums atturēties no sanāksmēm 
un kontaktiem; atgādina, ka ES balstās uz
principu par patiesu sadarbību un 
savstarpēju solidarizēšanos visu tās 
dalībvalstu starpā, strīdu atrisināšanu ar 
kaimiņvalstīm, minoritāšu kopienu tiesību 
un interešu ievērošanu un iestāžu 
sistēmas respektēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22a. atgādināja par Turcijas nostāju pret 
Kipras prezidentūru Padomē, kā rezultātā 
tika atcelta 70. apvienotās parlamentārās 
komitejas sanāksme, un pauž nožēlu, ka šī 
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nostāja negatīvi ietekmēja parlamentu 
politisko dialogu; pauž nožēlu par to, ka 
Turcijai netika noteiktas nekādas 
sankcijas par šādu izturēšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22a. atgādina, ka visu dalībvalstu atzīšana 
ir obligāts pievienošanās procesa 
elements; aicina Turciju normalizēt 
attiecības ar visām ES dalībvalstīm, cik 
drīz vien iespējams, tostarp atcelt tās veto 
atsevišķu ES dalībvalstu dalībai 
starptautiskajās organizācijās; pauž 
nožēlu, ka 15. janvārī Turcija kā vienīgā 
no 185 valstīm noraidīja atļauju Kiprai 
pievienoties Starptautiskās Atjaunojamās 
enerģijas aģentūras padomei;

Or. el

Grozījums Nr. 296
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22a. uzsver, ka Turcijai ir pienākums 
respektēt Kipras ekskluzīvo ekonomisko 
zonu, kā to noteikusi ANO Jūras tiesību 
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konvencija, kuru ir parakstījusi ES; ņem 
vērā to, ka Turcija nav parakstījusi 
minēto konvenciju un, nebūdama tās 
parakstītāja, neuzskata, ka tai ir jāņem 
vērā tās pienākumi; aicina Turciju atzīt, 
ka minētā konvencija tagad ir daļa no 
acquis communautaire, kas pēc 
pievienošanās būs pilnībā jāīsteno;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22a. mudina Turcijas valdību izbeigt 
joprojām notiekošo Grieķijas gaisa telpas 
pārkāpšanu un Turcijas militārās 
aviācijas lidojumus virs Grieķijas salām;
aicina Turciju atcelt Turcijas Naftas 
korporācijai (TPAO) izsniegtās atļaujas 
veikt ģeoloģisko izpēti un ar 
ogļūdeņražiem saistītas darbības 
teritorijās, kas ietilpst Grieķijas 
kontinentālajā šelfā;

Or. en

Grozījums Nr. 298
Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22a. aicina Ankaru un Nikoziju sākt tiešu 
dialogu par visiem atlikušajiem 
jautājumiem visaugstākajā politiskajā 
līmenī — pēc sekmīgā dialoga starp 
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Belgradu un Prištinu, kurā vidutāja loma 
bija Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / 
ES augstajai pārstāvei (PV / AP) 
Catherine Ashton un ar kuru tika pavērts 
ceļš Serbijas un Kosovas tālākai 
integrācijai ar ES; uzskata, ka politisko 
vadītāju tieši savstarpējie kontakti varētu 
radīt labvēlīgu politisko gaisotni, kas 
palīdzētu rast visaptveroši risinājumu 
visiem atlikušajiem jautājumiem starp 
Turciju un Kipru; turklāt uzskata, ka 
augsta līmeņa dialogs ar Turcijas kurdu 
pārstāvjiem arī radītu nosacījumus kurdu 
jautājuma problēmas vērienīgam un 
noturīgam risinājumam un patiesu 
samierināšanos starp Turcijas pilsoņiem 
ar visdažādāko etnisko un nacionālo 
izcelsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā 
veikt konkrētās atrisinājuma sarunas, tā 
lai sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt 
savus bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 550 
(1984. gads); vienlaikus aicina Kipras 
Republiku atvērt Famagustas ostu ES 
muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 

23. uzskata, ka Kipras ziemeļu daļu un 
tādējādi — ES teritorijas daļu Turcija ir 
okupējusi nelegāli un šī okupācija ir 
nekavējoties jāizbeidz;
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Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 300
Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt
savus bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 550 
(1984. gads); vienlaikus aicina Kipras 
Republiku atvērt Famagustas ostu ES 
muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu ar ANO 
ietvaros saskaņotajiem rādītājiem 
attiecībā uz divām zonām, divām 
kopienām un politisko līdztiesību abām 
kopienām;  uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, un uzsver, 
ka ir būtiski noteikt laika grafiku, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku vadītāju līmenī; atgādina, ka 
Turcija ir bieži paudusi gatavību atsaukt 
bruņotos spēkus, tiklīdz būs panākts 
visaptverošs atrisinājums Kiprā, kā tas arī 
paredzēts 2004. gada K. Annan plānā; 
aicina, lai Kipras Republika atļautu 
pieņemt tiešās tirdzniecības regulu, kas 
ļautu Kipras turkiem veikt tiešu 
tirdzniecību ar ES pēc atvieglotajiem 
tarifiem, kas tuvina turku tautības 
kipriešus Eiropas Savienībai;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt 
savus bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 550 
(1984. gads); vienlaikus aicina Kipras 
Republiku atvērt Famagustas ostu ES 
muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka ir nepieciešams 
noteikt termiņu, lai pabeigtu sarunas par 
vienošanos abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; apstiprina, ka pašreizējais 
status quo vairs nav dzīvotspējīgs;

Or. en

Grozījums Nr. 302
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);
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Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, 
lai veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

Or. de

Grozījums Nr. 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt 
savus bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 550 
(1984. gads); vienlaikus aicina Kipras 
Republiku atvērt Famagustas ostu ES 
muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu ar ANO 
ietvaros saskaņotajiem rādītājiem 
attiecībā uz divām zonām, divām 
kopienām un politisko līdztiesību abām 
kopienām;  uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, un uzsver, 
ka ir būtiski noteikt laika grafiku, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku vadītāju līmenī; atgādina, ka 
Turcija ir bieži paudusi gatavību atsaukt 
bruņotos spēkus, tiklīdz būs panākts 
visaptverošs atrisinājums Kiprā, kā tas arī 
paredzēts 2004. gada K. Annan plānā; 
aicina, lai Kipras Republika atļautu 
pieņemt tiešās tirdzniecības regulu, kas
ļautu Kipras turkiem veikt tiešu 
tirdzniecību ar ES legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
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Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām kopienām;
uzsver, ka steidzami jāpanāk vienošanās 
abu pušu starpā par to, kā veikt konkrētās 
atrisinājuma sarunas, tā lai sarunu
process ANO ģenerālsekretāra aizgādībā
varētu visā drīzumā atgūt dinamiku; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot Famagustu ANO 
saskaņā ar ANO Drošības padomes 
rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); vienlaikus
aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu, 
dzīvotspējīgu un visaptverošu atrisinājumu, 
kas dod labumu abām kopienām un kas 
balstās uz attiecīgajām ANO Drošības 
padomes rezolūcijām, starptautiskajām 
tiesībām, ES pamatprincipiem un ES 
acquis; aicina Turciju arī intensīvi un 
godprātīgi darboties šajā virzienā un
uzsver, ka  sarunu procesam ANO 
ģenerālsekretāra aizgādībā ir jāatgūst 
dinamika visā drīzumā; aicina Turciju
nekavējoties sākt atsaukt savus bruņotos 
spēkus no Kipras un nodot Famagustu 
ANO saskaņā ar ANO Drošības padomes 
rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);  atgādina 
par Kipras Republikas prezidenta 
aicinājumu vienlaikus  atvērt Famagustas 
ostu ES aizgādībā (muitas pārraudzībā), lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu abām kopienām
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu visaptverošu atrisinājumu, 
atbilstoši attiecīgajām ANO Drošības 
padomes rezolūcijām un vērtībām un 
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konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, 
lai veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

principiem, uz ko balstās ES; kā arī aicina 
Turciju konkrēti atbalstīt šos centienus; 
uzsver, ka steidzami jāpanāk vienošanās 
abu pušu starpā par to, kā veikt konkrētās 
atrisinājuma sarunas, tā lai sarunu process 
ANO ģenerālsekretāra aizgādībā varētu 
visā drīzumā atgūt dinamiku; aicina 
Turciju nekavējoties atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un ļaut nodot
atpakaļ Famagustu tās likumīgajiem 
iedzīvotājiem saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);
vienlaikus pauž nožēlu, ka Turcija 
noraidīja Kipras Republikas valdības 
2010. gadā ierosināto priekšlikumu cita 
starpā atvērt Famagustas ostu Eiropas 
Savienības aizgādībā, kas ļautu veikt 
tirdzniecības darījumus starp ES un 
Kipras turkiem, izmantojot Famagustas 
ostu;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, 
lai veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu, 
demokrātisku un dzīvotspējīgu 
atrisinājumu, atbilstoši vērtībām un 
principiem, uz kā balstās ES, jo 
risinājums nedrīkst negatīvi ietekmēt ne 
Kipras pilsoņu cilvēktiesības, ne Eiropas 
darbību, radot negatīvu un bīstamu 
politisko precedentu un paraugu ES 
kohēzijai; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; uzskata, ka šim procesam būtu 
jāpaliek ANO ģenerālsekretāra aizgādībā 
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apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

jā jāsaņem labvēlīgs un aktīvs ES atbalsts, 
tā lai pilnībā ievērotu un iekļautu 
demokrātijas principus un vērtības; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot Famagustu tās 
likumīgajiem iedzīvotājiem un ANO 
saskaņā ar ANO Drošības padomes 
rezolūciju Nr. 550 (1984. gads) un šādi
palīdzēt rast visaptverošu risinājumu;
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā un
ļaut Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā 
legāli tā, kā tas ir pieņemami visiem, 
ievērojot un pilnībā respektējot 
starptautiskās tiesības, acquis 
communautaire un Kipras Republikas —
ES dalībvalsts, kā to nosaka 10. protokols 
un Līgumi, — suverēnās tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā
veikt konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu, atbilstoši ANO 
Drošības padomes rezolūcijām un 
vērtībām un principiem, uz ko balstās ES;
aicina Turciju veikt konkrētās 
atrisinājuma sarunas, tā lai sarunu process 
ANO ģenerālsekretāra aizgādībā varētu 
visā drīzumā atgūt dinamiku; aicina 
Turciju nekavējoties sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);  
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai
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tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 308
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot
Famagustu ANO saskaņā ar ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 550
(1984. gads); vienlaikus aicina Kipras 
Republiku atvērt Famagustas ostu ES 
muitas pārraudzībā, lai veicinātu labvēlīgu 
gaisotni pašreizējo apvienošanās sarunu 
veiksmīgai atrisināšanai un ļautu Kipras 
turkiem tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas 
ir pieņemami visiem;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, nosakot 
saprātīgu grafiku, tā lai sarunu process 
ANO ģenerālsekretāra aizgādībā varētu 
visā drīzumā atgūt dinamiku; aicina 
pieņemt jaunu apvienošanās plānu, 
balstoties uz apsvērumiem par divām 
kopienām, divām zonām un politisko 
sadarbību; aicina Turciju sākt atsaukt 
savus bruņotos spēkus no Kipras un nodot
Varosha ANO administrācijai saskaņā ar 
ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 550
(1984. gads); vienlaikus aicina Kipras 
Republiku ļaut pieņemt tiešās 
tirdzniecības regulu, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Emine Bozkurt
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Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu ar ANO 
ietvaros saskaņotajiem rādītājiem 
attiecībā uz divām zonām, divām 
kopienām un politisko līdztiesību abām 
kopienām;  uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, un uzsver, 
ka ir būtiski noteikt laika grafiku, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku vadītāju līmenī; atgādina, ka 
Turcija ir paudusi gatavību atsaukt 
bruņotos spēkus, tiklīdz būs panākts 
visaptverošs atrisinājums Kiprā, kā tas arī 
paredzēts 2004. gada K. Annan plānā; 
aicina Turciju sākt atsaukt savus bruņotos 
spēkus no Kipras un nodot Famagustu 
ANO saskaņā ar ANO Drošības padomes 
rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
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kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem; pauž pārliecību, ka 
tiešās tirdzniecības regulas pieņemšanai 
un EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
Papildu protokola (Ankaras protokola) 
piemērošanai būs labvēlīga ekonomiskā 
ietekme Kiprā uz abām kopienām;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Ismail Ertug

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
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veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem; pauž nožēlu, ka
Ziemeļkipras turku kopiena vēl joprojām 
nav saņēmusi tai pienākošās divas vietas 
Eiropas Parlamentā un ka turku valoda 
joprojām nav viena no Eiropas iestāžu 
oficiālajām valodām, lai gan tā ir viena 
no Kipras Republikas oficiālajām 
valodām;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem; uzskata konstanto 
Turcijas pilsoņu pārvietošanos no 
Anatolijas uz Kipru par traucējošo 
elementu abu šīs salas kopienu mierīgai 
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līdzāspastāvēšanai;

Or. it

Grozījums Nr. 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem, un saskaņā ar 
starptautiskajiem un ES tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 23. atkārtoti pauž atbalstu Kipras 
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apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 

23. atkārtoti pauž atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
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tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 316
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
Famagustu ANO saskaņā ar ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 550 
(1984. gads); vienlaikus aicina Kipras 
Republiku atvērt Famagustas ostu ES 
muitas pārraudzībā, lai veicinātu labvēlīgu 
gaisotni pašreizējo apvienošanās sarunu 
veiksmīgai atrisināšanai un ļautu Kipras 
turkiem tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas 
ir pieņemami visiem;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; uzsver, ka steidzami jāpanāk 
vienošanās abu pušu starpā par to, kā veikt 
konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai 
sarunu process ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt 
dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt savus 
bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
nodalīto Famagustas sektoru ANO 
saskaņā ar ANO Drošības padomes 
rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);  vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23a. aicina, lai Konstitucionālo jautājumu 
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komiteja ierosinātu un Eiropadome 
pārskatītu situāciju ar Kiprai iedalītajām 
vietām un tādējādi atjauninātu Padomes 
2004. gada 10. jūnija lēmumu, kurš tikai 
skaidri attiecās uz Parlamenta 2004.-
2009. gada sasaukumu; aicina, lai Kipras 
Republikai piešķirtās vietas samērīgi 
pārstāvētu cilvēkus no visām salas daļām, 
pār ko Kipras Republika patur kontroli —
vai nu ar Eiropas Parlamenta deputāta 
starpniecību, vai novērotāja statusā, kā 
tas ir Eiropas Padomes gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23a. piešķir lielu nozīmi tam, lai Turcijas 
valdība atzītu armēņu genocīdu;

Or. nl

Grozījums Nr. 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23a. lūdz priekšsēdētāju uzaicināt 
Parlamentā divus novērotājus, kas 
pārstāvētu Kipras turku kopienu, pēc 
Eiropas Padomes Parlamentārās 
asamblejas lēmuma šajā saistībā; 

Or. en
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Grozījums Nr. 320
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23a. aicina Turciju izpildīt ANO Drošības 
padomes rezolūciju 550 (1984. gads) un 
norobežoto Varosha kvartālu nodot 
atpakaļ tās iedzīvotājiem, un  vienlaikus 
aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, 
lai veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 321
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23a. pauž nožēlu par Turcijas politisko 
attieksmi Kipras ES Padomes 
prezidentūras laikā, kas arī atspoguļojās 
Turcijas valdības politiskajā lēmumā 
atcelt 70. apvienotās parlamentārās 
komitejas sanāksmi, un pauž dziļu nožēlu, 
ka Turcijas puse atstāja neizmantotu 
konstruktīva parlamentu politiskā dialoga 
iespēju, kas būtu palīdzējusi Turcijas 
pievienošanās sarunām, lai izkļūtu no 
pašreizējā strupceļa; 

Or. en
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Grozījums Nr. 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. mudina Turciju un visas pārējās puses 
turpināt intensīvo atbalstu Komitejai Kiprā 
bezvēsts pazudušo personu jautājumos 
(CMP), kas ir viens no šīs salas 
delikātākajiem un nozīmīgākajiem 
projektiem un kuras darbs skar 
tūkstošiem cilvēku dzīves vienādi kā 
vienā, tā otrā salas pusē;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. aicina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos, ļaujot piekļuvi 
militārajām zonām atbilstoši Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumiem un 
Eiropas Padomes lēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. aicina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos (CMP); sagaida no
Turcijas puses sadarbību attiecībā uz to, 
lai atļautu piekļuvi militārajām zonām, lai 
atvieglotu CMP darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. mudina Turciju un visas pārējās puses 
pastiprināt atbalstu Komitejai Kiprā 
bezvēsts pazudušo personu jautājumos 
(CMP); aicina īpaši lemt par darbu, ko 
CMP veic militārajās zonās;

Or. en

Grozījums Nr. 326
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. aicina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos un ļaut šai komitejai 
piekļūt zonām, kurās pastāv militārā 
okupācija, un Kipras turku arhīviem;

Or. de
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Grozījums Nr. 327
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos, jo īpaši atvieglojot tai 
piekļuvi militārajām zonām un arhīviem;
kā arī aicina veikt citas piemērotas 
darbības saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas konstatēto attiecībā uz humanitāro 
jautājumu par bezvēsts pazudušajām 
personām;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. mudina Turciju un visas pārējās puses 
vēl vairāk pastiprināt atbalstu Komitejai 
Kiprā bezvēsts pazudušo personu 
jautājumos (CMP), jo CMP ir viens no šīs 
salas delikātākajiem un nozīmīgākajiem 
projektiem un tās darbs skar tūkstošiem 
cilvēku dzīves vienādi kā vienā, tā otrā 
salas pusē;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
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Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos, nodrošinot piekļuvi 
visām militārajām zonām un attiecīgajai 
informācijai atbilstoši Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumam ceturtajā 
starpvalstu lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos un nodrošināt CMP 
piekļuvi tām militārajām zonām, par 
kurām liecības ļauj domāt, ka tur varētu 
atrasties pazudušu personu mirstīgās 
atliekas;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Ioannis Kasoulides

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. mudina Turciju pastiprināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos, jo īpaši atvieglojot tai 
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piekļuvi visām militārajām zonām, kā arī 
Turcijas armijas arhīviem;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. mudina visas iesaistītās puses
pastiprināt atbalstu Komitejai Kiprā 
bezvēsts pazudušo personu jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. mudina Turciju un visas pārējās puses 
vēl vairāk pastiprināt atbalstu Komitejai 
Kiprā bezvēsts pazudušo personu 
jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

24. mudina Turciju turpināt atbalstu 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24a. aicina Turciju atvērt militāros 
arhīvus, lai darītu pieejamu informāciju, 
kas nepieciešama CMP, atbilstoši Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Ioannis Kasoulides

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24a. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un 
visas pārējās kandidātvalstis ir 
parakstījušas ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un ka tā ir daļa no 
acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina par Kipras 
Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas 
pilnīgu leģitimitāti saskaņā ar UNCLOS;

Or. en
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Grozījums Nr. 337
Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24a. aicina Turciju turpināt iesaistīties 
sarunās ar kaimiņvalstīm par 
neatrisinātajiem divpusējiem 
jautājumiem, cita starpā — jautājumiem 
par īpašumtiesībām, tostarp fondu likuma 
tālāku īstenošanu sakarā ar tā 
grozījumiem 2011. gada augustā;

Or. en

Grozījums Nr. 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24a. pauž nožēlu par Turcijas apmetņu 
politiku un aicina Turciju atturēties no 
tālākas Turcijas pilsoņu izmitināšanas 
Kiprā pretēji Ženēvas konvencijai un 
starptautisko tiesību principiem, izmainot 
salas demogrāfisko līdzsvaru un traucējot 
turpmākajam risinājumam; 

Or. en

Grozījums Nr. 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

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

24a. aicina Turciju atturēties no jebkādas 
jaunas Turcijas pilsoņu apmešanās uz šīs 
salas, jo tas turpinātu mainīt 
demogrāfisko līdzsvaru un vājināt tās 
pilsoņu turpmāku saliedēšanu kopīgā 
valstī, balstoties uz tās kopīgo pagātni;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24a. aicina Turciju atturēties no jebkādas 
jaunas nelikumīgas Turcijas pilsoņu 
apmešanās uz šīs salas, jo tas turpinātu 
mainīt demogrāfisko līdzsvaru un vājināt 
tās pilsoņu turpmāku saliedēšanu kopīgā 
valstī; aicina Turciju saskaņā ar Ženēvas 
Konvenciju un starptautisko tiesību 
principiem risināt jautājumu par Turcijas 
pilsoņu (pārceļotāju) nelikumīgo 
apmešanos salā ;

Or. en

Grozījums Nr. 341
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24a. aicina Turciju saskaņā ar Ženēvas 
Konvenciju un starptautisko tiesību 
principiem risināt jautājumu par Turcijas 
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pilsoņu (pārceļotāju) apmešanos salā;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Kristian Vigenin

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24а. norāda, ka Turcijai ir jāspēj atrisināt 
visus strīdīgos jautājumus ar savām 
kaimiņvalstīm — gan kā nosacījumu 
dalībai ES, gan ar mērķi nostiprināt 
reģionā labas kaimiņattiecības; norāda, 
ka kopīgas ekspertu komitejas izveidošana 
par neatrisinātajiem jautājumiem 
Bulgārijas un Turcijas savstarpējās 
attiecībās ir nozīmīgs solis uz to, lai 
atrisinātu jautājums saistībā ar bēgļiem 
Austrumtrāķijā un viņu pēctečiem, un 
aicina abas valstis lūgt komiteju atsākt 
darbu;

Or. bg

Grozījums Nr. 343
Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24b. uzteic Turciju par tās sekmīgo 
priekšsēdētājas darbu Melnās jūras 
Sadarbības organizācijā (BSCO) 
2012. gada otrajā pusē un pauž cerību, ka 
tiks saglabāts impulss īstenot reģionālās 
sadarbības projektus un jo īpaši Melnās 
jūras loka maģistrāli (BSRH) un Jūras 
maģistrāles;  turklāt uzteic valsti par 
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BSRH būvniecības pabeigšanu tās 
teritorijā no robežas ar Grieķiju un 
Bulgāriju līdz robežai ar Gruziju; aicina 
uzlabot sadarbību vides un ekoloģijas 
jautājumos Melnās jūras baseinā BSCO 
ietvaros arī atbilstīgi ES Stratēģijai 
attiecībā uz Melno jūru;

Or. en

Grozījums Nr. 344
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24b. mudina Turciju nodrošināt, lai tiktu 
ievērotas visu pārvietoto personu, tostarp 
reliģisko minoritāšu, tiesības Kiprā, un 
tām būtu atļauts brīvi īstenot savas 
reliģijas tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 345
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
24.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24c. mudina Turciju veikt konkrētus 
pasākumus, lai pārtrauktu kultūras un 
reliģiskā mantojuma objektu iznīcināšanu 
Kipras ziemeļu daļā un tādējādi saglabātu 
vērtīgu Eiropas un pasaules civilizācijas 
daļu;

Or. en
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Grozījums Nr. 346
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 347
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

25. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un atzinīgi
vērtē Turcijas ieguldījumu KDAP un 
centienus uzlabot stratēģisko partnerību 
starp ES un NATO; uzsver, ka ir svarīgi 
turpināt Turcijas iesaistīšanos 
turpmākajās KDAP misijās, jo daudzas no 
šīm misijām notiek ģeogrāfiskā ziņā tuvu 
Turcijai un varētu sadurties ar drošības 
sarežģījumiem; uzsver steidzamo 
nepieciešamību rast risinājumu tam, lai 
iekļautu Turciju KDAP lēmumu procesā; 
uzsver nepieciešamību ES pieņemt tādu 
pašu iekļautības un pārredzamības līmeni 
kā NATO;

Or. en
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Grozījums Nr. 348
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

25. aicina Turciju veicināt politisko 
dialogu starp ES un NATO, atceļot tās veto 
par ES un NATO sadarbību, ietverot 
Kipru;

Or. en

Grozījums Nr. 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

25. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un aicina 
Turciju veicināt politisko dialogu starp ES 
un NATO, atceļot tās veto par ES un 
NATO sadarbību, ietverot Kipru, un 
mudina Turciju noslēgt ar Eiropas 
Aizsardzības aģentūru (EDA) 
administratīvo nolīgumu, balstoties uz 
administratīvajiem nolīgumiem, kas 
pastāv starp EDA un trešām valstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

25. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un aicina 
Turciju veicināt politisko dialogu starp ES 
un NATO, atceļot tās veto par ES un 
NATO sadarbību, ietverot Kipru;

Or. nl

Grozījums Nr. 351
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 352
Ria Oomen-Ruijten
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Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25a. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un 
visas pārējās kandidātvalstis ir 
parakstījušas ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un ka tā ir daļa no 
acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina par Kipras 
Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas 
pilnīgu leģitimitāti saskaņā ar UNCLOS;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25a. atzinīgi vērtē Turcijas iestāžu 
centienus apslāpēt nelegālo imigrāciju uz 
ES un kaimiņvalstīm, kas ir ES 
dalībvalstis; vienlaikus pauž bažas par 
pieaugošo nelegālo imigrantu skaitu, kas 
šķērso Turcijas un Bulgārijas robežu un 
Turcijas un Grieķijas robežu;

Or. en

Grozījums Nr. 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

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

25a. mudina abas puses — Turciju un 
Armēniju — bez jebkādiem nosacījumiem 
ratificēt protokolus par diplomātisko 
attiecību nodibināšanu un divpusējo 
attiecību uzlabošanu un mudina Turcijas 
valdību atvērt robežu ar Armēniju;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25a. pieņem zināšanai Turcijas un 
Grieķijas aktīvākos centienus uzlabot 
divpusējās attiecības, tostarp ar 
divpusējām sanāksmēm; tomēr pauž 
nožēlu, ka vēl joprojām nav atsaukti casus 
belli draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā 
Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz 
Grieķiju; atgādina, ka Turcijai ir skaidri 
jāpauž apņemšanās attiecībā uz labām 
kaimiņattiecībām un strīdu mierīgu 
noregulēšanu saskaņā ar ANO hartu, 
vajadzības gadījumā vēršoties 
Starptautiskajā Tiesā; mudina Turcijas 
valdību izbeigt joprojām notiekošo 
Grieķijas gaisa telpas pārkāpšanu un 
Turcijas militārās aviācijas lidojumus virs 
Grieķijas salām;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
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Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25a. aicina Turciju apturēt notiekošo 
kultūras un reliģisko objektu 
iznīcināšanu, kuri atrodas Kipras ziemeļu 
daļā, ievērojot saistības, kas izriet no 
1954. gada Hāgas Konvencijas par 
kultūras vērtību aizsardzību bruņota 
konflikta gadījumā; 

Or. en

Grozījums Nr. 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25a. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un 
visas pārējās kandidātvalstis ir 
parakstījušas ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un ka tā ir daļa no 
acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina par Kipras 
Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas 
pilnīgu leģitimitāti saskaņā ar UNCLOS;

Or. en

Grozījums Nr. 358
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25a. aicina izvairīties no jebkādiem 
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draudiem, spriedzes vai rīcības, kas varētu 
kaitēt labām kaimiņattiecībām un 
miermīlīgam strīdu risinājumam; uzsverot 
atgādina par ES dalībvalstu suverēnajām 
tiesībām, kurās, inter alia, ietilpst tiesības 
noslēgt divpusējus nolīgumus saskaņā ar 
ES acquis un starptautiskajām tiesībām, 
arī ANO Jūras tiesību konvenciju;

Or. en

Grozījums Nr. 359
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25a. uzsver, ka ir nepieciešams miermīlīgā 
ceļā atrisināt konfliktus austrumu 
Vidusjūras reģionā attiecībā uz 
starptautiskajām tiesībām un attiecīgo 
ANO rezolūciju, kas mudina uz 
līdzvērtīgu sadarbību visu šā reģiona 
tautu labā, tādējādi palīdzot nodrošināt 
mieru un stabilitāti visā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 360
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
25.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25b. pauž nožēlu, ka Turcija turpināja 
rīkoties pretēji deklarētajiem 
paziņojumiem, iebilstot pret Kipras 
Republikas veiktajiem dziļurbumu 
pasākumiem, šādi pārkāpjot Kipras 
Republikas suverēnās tiesības un draudot 
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ar atmaksu pret uzņēmumiem, kas 
piedalīsies Kipras izpētes darbos, pēc tam 
kad Kipra bija paziņojusi, ka tā sāks izdot 
otro piekrastes izpētes licenču kārtu, 
izmantojot savas suverēnās tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Rezolūcijas priekšlikums
25.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25b. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un 
visas pārējās kandidātvalstis ir 
parakstījušas ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un ka tā ir daļa no 
acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina par Kipras 
Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas 
pilnīgu leģitimitāti saskaņā ar UNCLOS;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev

Rezolūcijas priekšlikums
25.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25b. mudina Turciju un Armēniju bez 
jebkādiem nosacījumiem ratificēt 
protokolus un aicina Turciju atvērt 
robežu ar Armēniju, lai normalizētu to 
attiecības;

Or. en
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Grozījums Nr. 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
25.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25c. aicina Turciju atzīt genocīdu, kas 
1915. gadā tika veikts pret armēņiem, un 
tādējādi pavērt ceļu stabilas 
kaimiņattiecību politikas nodibināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

26. uzsver, ka atšķirīgā ES Komisijas un 
Turcijas interpretācija attiecībā uz ES un 
Turcijas Asociācijas nolīguma 
papildprotokola īstenošanu negatīvi 
ietekmē ES un Turcijas attiecību procesu, 
un tādēļ aicina visas attiecīgās puses 
apvienot centienus, lai atrisinātu Kipras 
problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

26. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; mudina 
nekavējoties pārtraukt pievienošanās 
sarunas ar Turciju;

Or. nl

Grozījums Nr. 366
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

26. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret Kipru; atgādina, ka šī 
atteikšanās joprojām dziļi ietekmē sarunu 
procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 367
Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 

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

ka šī atteikšanās faktiski ir apturējusi 
jebkādu iespējamo progresu sarunās;

Or. it

Grozījums Nr. 368
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

26. pauž nožēlu par Turcijas atteikšanos 
pildīt savu pienākumu pilnībā un 
nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē 
sarunu procesu; mudina abas puses veikt 
sarunas, lai atvieglotu brīvu preču, 
pakalpojumu un kapitāla apriti un 
personu pārvietošanos un atrisinātu 
īpašuma jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

26. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; mudina, 
lai šī atteikšanās dziļi ietekmētu sarunu 
procesu;

Or. nl



AM\926945LV.doc PE504.402v01-00 98/124 AM\

LV

Grozījums Nr. 370
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 371
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

26. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē 
sarunu procesu; aicina Eiropas iestādes 
veikt visu nepieciešamo, lai atļautu tiešo 
tirdzniecību starp ES un Kipras ziemeļu 
daļu, ka arī atvieglotu Kipras turku 
kopienas pārvietošanos, lai izbeigtu 
Kipras turku kopienas izolāciju saskaņā 
ar ES Vispārējo lietu padomes 2004. gada 
26. aprīļa sanāksmes secinājumiem;

Or. en



AM\926945LV.doc PE504.402v01-00 99/124 AM\

LV

Grozījums Nr. 372
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

26. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē 
sarunu procesu, un aicina Turcijas valdību 
nekavējoties īstenot protokolu pilnā 
apjomā; kā arī ar nožēlu norāda uz to, ka, 
neraugoties uz atkārtotajiem 
aicinājumiem, Turcija nav izpildījusi 
savas saistības, kas norādītas Eiropas 
Kopienas un tas dalībvalstu 2005. gada 
21. septembra deklarācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 373
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 374
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26a. uzsver, ka ir svarīgi visaptveroši 
uzraudzīt Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA) īstenošanu, lai noteiktu 
prioritāros mērķus un projektus Turcijā 
saskaņā ar tās pievienošanās kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 375
Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26a. norāda, ka Kipras jautājuma 
neatrisinātā situācija ietekmē ES un 
Turcijas attiecību procesu, un tādēļ aicina 
visas attiecīgas puses apvienot centienus, 
lai atrisinātu Kipras problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

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

26a. pauž nožēlu, ka Turcija atteicās 
piedalīties plānotajā 70. apvienotās 
parlamentārās komitejas sanāksmē 
2012. gada otrajā pusē, šādi neizmantojot
iespēju uzlabot parlamentu dialogu starp 
ES un  Turciju;

Or. en

Grozījums Nr. 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26a. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un 
visas pārējās kandidātvalstis ir 
parakstījušas ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un ka tā ir daļa no 
acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26a. uzskata, ka pastāv arī dažādi iemesli, 
kādēļ būtu nekavējoties jāaptur 
pievienošanās sarunas ar Turciju un visa 
ES veiktā Turcijas finansēšana un 
jāsecina, ka Turcijai nekad nevajadzētu 
pievienoties ES:



AM\926945LV.doc PE504.402v01-00 102/124

LV

– Turcija ir islāmiska valsts, kura 
prezidenta Abdullah Gül un 
premjerministra Recep Tayyip Erdoğan 
no partijas Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP) vadībā tiek arvien vairāk 
islamizēta; turklāt Turcija ir Islāma 
Konferences organizācijas (OIC) 
dalībniece, tādas organizācijas dalībniece, 
kura „ierobežo” cilvēktiesības līdz 
„šariātam”;
– Turcija izmaksā ES miljardiem eiro;
kopš 2007. gada Turcija ir saņēmusi jau 
miljardiem eiro no ES, izmantojot 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu un EuropeAid; turklāt 
2013. gadā Turcija saņems gandrīz EUR 
1 miljardu dotāciju no ES;
– Turcijas dalība ES radītu atvērtas 
robežas ar Turciju;
– Turcijā 2050. gadā būtu vislielākais 
iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar 
jebkuru ES valsti; kā ES dalībvalstij tad 
šai valstij būtu visvairāk balsstiesību;
– ja Turcija pievienojas ES, tad ES būs 
robežas ar Irānu, Irāku un Sīriju;
tādējādi ES ārējās robežas būs vēl 
sliktākas, nekā tās ir pašlaik;
– Turcija nav Eiropas valsts: ģeogrāfiskā 
ziņā 95 % Turcijas atrodas ārpus Eiropas;
– Turcijai piemīt korupcija; saskaņā ar 
Transparency International datiem1

2012. gadā Turcija ieguva tikai 49. 
rādītāju skalā no 1 līdz 100; tas nozīmē, 
ka tajā ir augsts korupcijas līmenis;
– Turcijā sekulārisms ir pakļauts 
spiedienam: premjerministrs Erdoğan 
stingri iestājas pret bijušiem sekulāriem 
virsniekiem;
– Turcijā izteiksmes brīvība ir pakļauta 
spiedienam: saskaņā ar „Turkey's Press 
Freedom Crisis” ziņojumu2

premjerministra Erdoğan režīmā ļoti ilgu 
laiku notiek visļaunākās represijas pret 
žurnālistiem; ne mazāk kā 76 žurnālisti 
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2012. gada 1. augustā bija ieslodzīti 
cietumā, vienīgi par to, ka viņi dara savu 
darbu, strādājot par žurnālistiem;
– Turcija ir okupējusi Kipras — ES 
dalībvalsts — ziemeļu daļu; turklāt ES 
Kipras prezidentūras laikā Turcija 
iesaldēja pievienošanās sarunas;
– Turcija neatzīst pret armēņiem vērsto 
genocīdu; turklāt Turcija pretojas 
starptautiskai armēņu genocīda atzīšanai.
__________________
1

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

Or. nl

Grozījums Nr. 379
Nikolaos Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26a. aicina Turciju, balstoties uz 
nesenajiem augsta līmeņa amatpersonu 
paziņojumiem, sākt procesu, lai 
samazinātu ieroču koncentrāciju Egejas 
jūras reģionā, lai sasniegtu Turcijas un 
Grieķijas paralēlu samazināšanu; pauž 
pārliecību, ka aizsardzības samazināšanas 
programma ir būtiska, lai ekonomētu 
resursus ar nolūku labāk risināt 
ekonomikas krīzes problēmu un uzlabot 
diplomātiju un labu kaimiņattiecību 
politiku un sadarbību;

Or. el
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Grozījums Nr. 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26a. aicina Turciju izbeigt politiku, kurā 
tā bloķē Kipras Republikas dalību un 
uzliek veto tās dalībai starptautiskās 
organizācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
26.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26b. uzsver, ka ES, 27 dalībvalstis un 
visas pārējās kandidātvalstis ir 
parakstījušas ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un ka tā ir daļa no 
acquis communautaire; tādēļ aicina 
Turcijas valdību nekavējoties to parakstīt 
un ratificēt; atgādina par Kipras 
Republikas ekskluzīvās ekonomikas zonas 
pilnīgu leģitimitāti saskaņā ar UNCLOS;
pauž nožēlu, ka Turcija turpināja 
pretdarbību un izdeva paziņojumus, 
draudot ar atmaksu pret naftas 
uzņēmumiem, kas piedalīsies Kipras 
Republikas veiktos izpētes darbos, Kiprai 
izmantojot savas suverēnās tiesības.

Or. en
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Grozījums Nr. 382
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, turpināto teroristisko 
vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar 
Turciju un daudzo upuru ģimenēm; 
mudina dalībvalstis aktivizēt sadarbību ar 
Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansēšanas 
avota apkarošanā, cieši saskaņojot 
darbību ar ES pretterorisma koordinatoru 
un Eiropas Policijas biroju un stingri 
ievērojot starptautiskās cilvēktiesības; 
aicina Turciju pieņemt datu aizsardzības 
likumu un tiesību aktus par terorisma 
finansēšanu, tā lai varētu noslēgt 
sadarbības nolīgumu ar Eiropas Policijas 
biroju un tālāk attīstīt tiesu iestāžu 
sadarbību ar Eurojust un ES 
dalībvalstīm; uzskata, ka policijas saikņu 
ar Eiropas Policijas biroju amatpersonas 
iecelšana palīdzētu uzlabot divpusējo 
sadarbību;

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, turpināto teroristisko 
vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar 
Turciju un daudzo upuru ģimenēm; aicina 
Turciju pieņemt datu aizsardzības likumu 
un tiesību aktus par terorisma finansēšanu;

Or. nl

Grozījums Nr. 383
Marie-Christine Vergiat

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, turpināto 
teroristisko vardarbību un pauž pilnīgu 
solidaritāti ar Turciju un daudzo upuru 

27. atkārtoti stingri nosoda PKK turpināto 
teroristisko vardarbību un pauž pilnīgu 
solidaritāti ar Turciju un daudzo upuru 
ģimenēm; mudina dalībvalstis aktivizēt 
sadarbību ar Turciju terorisma un 
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ģimenēm; mudina dalībvalstis aktivizēt 
sadarbību ar Turciju terorisma un 
organizētās noziedzības kā terorisma 
finansēšanas avota apkarošanā, cieši 
saskaņojot darbību ar ES pretterorisma 
koordinatoru un Eiropas Policijas biroju un 
stingri ievērojot starptautiskās 
cilvēktiesības; aicina Turciju pieņemt datu 
aizsardzības likumu un tiesību aktus par 
terorisma finansēšanu, tā lai varētu noslēgt 
sadarbības nolīgumu ar Eiropas Policijas 
biroju un tālāk attīstīt tiesu iestāžu 
sadarbību ar Eurojust un ES dalībvalstīm;
uzskata, ka policijas saikņu ar Eiropas 
Policijas biroju amatpersonas iecelšana 
palīdzētu uzlabot divpusējo sadarbību;

organizētās noziedzības apkarošanā, cieši 
saskaņojot darbību ar ES pretterorisma 
koordinatoru un Eiropas Policijas biroju un 
stingri ievērojot starptautiskās 
cilvēktiesības, inter alia nosakot, ka šī
cīņa attiecas uz visām Turcijas 
ekstrēmistu šūniņām Eiropā, ciktāl tas 
nav iegansts nopietniem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, un nodrošināt, ka Turcijas 
iestādes definē terorisma jēdzienu 
saskaņā ar Eiropas standartiem un 
normām šajā jomā; aicina Turciju pieņemt 
personas datu aizsardzības likumu un 
tiesību aktus par terorisma finansēšanu, 
saskaņā ar Eiropas Padomes 
108. konvenciju, tā lai varētu tālāk attīstīt 
tiesu iestāžu sadarbību ar Eurojust un ES 
dalībvalstīm;

Or. fr

Grozījums Nr. 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, turpināto teroristisko 
vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar 
Turciju un daudzo upuru ģimenēm; mudina 
dalībvalstis aktivizēt sadarbību ar Turciju 
terorisma un organizētās noziedzības kā 
terorisma finansēšanas avota apkarošanā, 
cieši saskaņojot darbību ar ES 
pretterorisma koordinatoru un Eiropas 
Policijas biroju un stingri ievērojot 
starptautiskās cilvēktiesības; aicina Turciju 
pieņemt datu aizsardzības likumu un 
tiesību aktus par terorisma finansēšanu, tā 
lai varētu noslēgt sadarbības nolīgumu ar 
Eiropas Policijas biroju un tālāk attīstīt 
tiesu iestāžu sadarbību ar Eurojust un ES 
dalībvalstīm; uzskata, ka policijas saikņu ar 
Eiropas Policijas biroju amatpersonas 

27. pauž dziļu nožēlu par to, ka 
2012. gadā cīņas un uzbrukumi saistībā 
ar kurdu konfliktu ir prasījuši aptuveni 
500 upuru dzīvības; uzsver, ka pašlaik 
kurdu konflikts ir viens no 
visvardarbīgākajiem konfliktiem, kas 
norisinās Eiropas valstī; atkārtoti stingri 
nosoda PKK, kas ietilpst ES apkopotajā 
teroristisko organizāciju sarakstā, turpināto 
teroristisko vardarbību un pauž pilnīgu 
solidaritāti ar Turciju un daudzo upuru 
ģimenēm; mudina Turcijas valdību un 
galvenos plašsaziņas līdzekļus 
nepakļauties impulsam turpināt 
aicinājumus karot pret teroristiem, bet 
gan — kopīgi ar kurdiem — koncentrēties 
uz konflikta ilgtermiņa atrisināšanu; 
mudina kurdu kustību, ieskaitot PKK 
vadītājus, atteikties no vardarbības un 
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iecelšana palīdzētu uzlabot divpusējo 
sadarbību;

publiski paust apņēmību attiecībā uz 
reālistiskiem politiskajiem mērķiem; 
aicina Turcijas starptautiskos partnerus, 
proti, ASV, Kanādu, AK, Īriju un Spāniju 
iesaistīties, lai ar Turcijas valdību un 
viedokļu līderiem apmainītos ar pieredzi, 
kā mazināt etnisko, lingvistisko un 
reģionālo spriedzi, tostarp izmantojot 
braucienu programmas ierēdņiem, 
politiķiem un viedokļu veidotājiem no 
visām attiecīgajām pusēm Turcijā;
mudina dalībvalstis aktivizēt sadarbību ar 
Turciju terorisma, ieskaitot vardarbīgas 
ekstrēmistu grupas no Turcijas, kuras 
darbojas Eiropā, apkarošanā, cieši 
saskaņojot darbību ar ES pretterorisma 
koordinatoru un Eiropas Policijas biroju un 
stingri ievērojot starptautiskās 
cilvēktiesības; aicina Turciju pārskatīt 
savu terorisma jēdziena definīciju 
atbilstoši ES un citām starptautiskām 
normām, kā arī pieņemt datu aizsardzības 
likumu un tiesību aktus par terorisma 
finansēšanu, tā lai varētu noslēgt 
sadarbības nolīgumu ar Eiropas Policijas 
biroju un tālāk attīstīt tiesu iestāžu 
sadarbību ar Eurojust un ES dalībvalstīm;
uzskata, ka policijas saikņu ar Eiropas 
Policijas biroju amatpersonas iecelšana 
palīdzētu uzlabot divpusējo sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, turpināto teroristisko 
vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar 
Turciju un daudzo upuru ģimenēm; mudina 

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, turpināto teroristisko 
vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar 
Turciju un daudzo upuru ģimenēm; mudina 
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dalībvalstis aktivizēt sadarbību ar Turciju 
terorisma un organizētās noziedzības kā 
terorisma finansēšanas avota apkarošanā, 
cieši saskaņojot darbību ar ES 
pretterorisma koordinatoru un Eiropas 
Policijas biroju un stingri ievērojot 
starptautiskās cilvēktiesības; aicina Turciju 
pieņemt datu aizsardzības likumu un 
tiesību aktus par terorisma finansēšanu, 
tā lai varētu noslēgt sadarbības nolīgumu ar 
Eiropas Policijas biroju un tālāk attīstīt 
tiesu iestāžu sadarbību ar Eurojust un ES 
dalībvalstīm; uzskata, ka policijas saikņu ar 
Eiropas Policijas biroju amatpersonas 
iecelšana palīdzētu uzlabot divpusējo 
sadarbību;

dalībvalstis aktivizēt sadarbību ar Turciju 
terorisma un organizētās noziedzības kā 
terorisma finansēšanas avota apkarošanā, 
cieši saskaņojot darbību ar ES 
pretterorisma koordinatoru un Eiropas 
Policijas biroju un stingri ievērojot 
starptautiskās cilvēktiesības; aicina Turciju 
pieņemt datu aizsardzības likumu, tā lai 
varētu noslēgt sadarbības nolīgumu ar 
Eiropas Policijas biroju un tālāk attīstīt 
tiesu iestāžu sadarbību ar Eurojust un ES 
dalībvalstīm; uzskata, ka policijas saikņu ar 
Eiropas Policijas biroju amatpersonas 
iecelšana palīdzētu uzlabot divpusējo 
sadarbību; aicina Turciju saskaņā ar 
Finanšu darījumu darba grupas (FATF) 
ieteikumiem pieņemt tiesību aktus par 
terorisma finansēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, turpināto 
teroristisko vardarbību un pauž pilnīgu 
solidaritāti ar Turciju un daudzo upuru 
ģimenēm; mudina dalībvalstis aktivizēt 
sadarbību ar Turciju terorisma un 
organizētās noziedzības kā terorisma 
finansēšanas avota apkarošanā, cieši 
saskaņojot darbību ar ES pretterorisma 
koordinatoru un Eiropas Policijas biroju un 
stingri ievērojot starptautiskās 
cilvēktiesības; aicina Turciju pieņemt datu 
aizsardzības likumu un tiesību aktus par 
terorisma finansēšanu, tā lai varētu noslēgt 
sadarbības nolīgumu ar Eiropas Policijas 
biroju un tālāk attīstīt tiesu iestāžu 

27. atkārtoti stingri nosoda teroristisko 
organizāciju turpināto teroristisko 
vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar 
Turciju un daudzo upuru ģimenēm; mudina 
dalībvalstis aktivizēt sadarbību ar Turciju 
terorisma un organizētās noziedzības kā 
terorisma finansēšanas avota apkarošanā, 
cieši saskaņojot darbību ar ES 
pretterorisma koordinatoru un Eiropas 
Policijas biroju un stingri ievērojot 
starptautiskās cilvēktiesības; aicina Turciju 
pieņemt datu aizsardzības likumu un 
tiesību aktus par terorisma finansēšanu, tā 
lai varētu noslēgt sadarbības nolīgumu ar 
Eiropas Policijas biroju un tālāk attīstīt 
tiesu iestāžu sadarbību ar Eurojust un ES 
dalībvalstīm; uzskata, ka policijas saikņu ar 
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sadarbību ar Eurojust un ES dalībvalstīm; 
uzskata, ka policijas saikņu ar Eiropas 
Policijas biroju amatpersonas iecelšana 
palīdzētu uzlabot divpusējo sadarbību;

Eiropas Policijas biroju amatpersonas 
iecelšana palīdzētu uzlabot divpusējo 
sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 387
Ismail Ertug

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, turpināto teroristisko 
vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar 
Turciju un daudzo upuru ģimenēm; mudina 
dalībvalstis aktivizēt sadarbību ar Turciju 
terorisma un organizētās noziedzības kā 
terorisma finansēšanas avota apkarošanā, 
cieši saskaņojot darbību ar ES 
pretterorisma koordinatoru un Eiropas 
Policijas biroju un stingri ievērojot 
starptautiskās cilvēktiesības; aicina Turciju 
pieņemt datu aizsardzības likumu un 
tiesību aktus par terorisma finansēšanu, tā 
lai varētu noslēgt sadarbības nolīgumu ar 
Eiropas Policijas biroju un tālāk attīstīt 
tiesu iestāžu sadarbību ar Eurojust un ES 
dalībvalstīm; uzskata, ka policijas saikņu ar
Eiropas Policijas biroju amatpersonas 
iecelšana palīdzētu uzlabot divpusējo 
sadarbību;

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, turpināto teroristisko 
vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar 
Turciju un daudzo upuru ģimenēm; paužot 
nožēlu par to, ka galvenais teroristisko 
organizāciju finansējums sakņojas 
Eiropas valstīs, mudina dalībvalstis 
aktivizēt sadarbību ar Turciju terorisma un 
organizētās noziedzības kā terorisma 
finansēšanas avota apkarošanā, cieši 
saskaņojot darbību ar ES pretterorisma 
koordinatoru un Eiropas Policijas biroju un 
stingri ievērojot starptautiskās 
cilvēktiesības; aicina Turciju pieņemt datu 
aizsardzības likumu un tiesību aktus par 
terorisma finansēšanu, tā lai varētu noslēgt 
sadarbības nolīgumu ar Eiropas Policijas 
biroju un tālāk attīstīt tiesu iestāžu 
sadarbību ar Eurojust un ES dalībvalstīm; 
uzskata, ka policijas saikņu ar Eiropas 
Policijas biroju amatpersonas iecelšana 
palīdzētu uzlabot divpusējo sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Geoffrey Van Orden
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Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, turpināto teroristisko 
vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar 
Turciju un daudzo upuru ģimenēm; mudina 
dalībvalstis aktivizēt sadarbību ar Turciju 
terorisma un organizētās noziedzības kā 
terorisma finansēšanas avota apkarošanā, 
cieši saskaņojot darbību ar ES 
pretterorisma koordinatoru un Eiropas 
Policijas biroju un stingri ievērojot 
starptautiskās cilvēktiesības; aicina Turciju 
pieņemt datu aizsardzības likumu un 
tiesību aktus par terorisma finansēšanu, tā 
lai varētu noslēgt sadarbības nolīgumu ar 
Eiropas Policijas biroju un tālāk attīstīt 
tiesu iestāžu sadarbību ar Eurojust un ES 
dalībvalstīm; uzskata, ka policijas saikņu ar 
Eiropas Policijas biroju amatpersonas
iecelšana palīdzētu uzlabot divpusējo 
sadarbību;

27. atkārtoti stingri nosoda gan PKK, kas 
ietilpst ES apkopotajā teroristisko 
organizāciju sarakstā, gan citu teroristisko 
organizāciju turpināto teroristisko 
vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar 
Turciju un daudzo upuru ģimenēm; mudina 
dalībvalstis aktivizēt sadarbību ar Turciju 
terorisma un organizētās noziedzības kā 
terorisma finansēšanas avota apkarošanā, 
cieši saskaņojot darbību ar ES 
pretterorisma koordinatoru un attiecīgā 
gadījumā Eiropas Policijas biroju un 
stingri ievērojot starptautiskās 
cilvēktiesības; aicina Turciju pieņemt datu 
aizsardzības likumu un tiesību aktus par 
terorisma finansēšanu, tā lai varētu noslēgt 
sadarbības nolīgumu ar Eiropas Policijas 
biroju un tālāk attīstīt tiesu iestāžu 
sadarbību ar Eurojust un ES dalībvalstīm; 
uzskata, ka policijas saikņu ar Eiropas 
Policijas biroju amatpersonas iecelšana 
palīdzētu uzlabot divpusējo sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Zbigniew Ziobro

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts – 1. daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aicina Turciju uzlabot sadarbību ar 
Gruziju un Azerbaidžānu attiecībā uz 
plānotajiem aizsprostiem Kūrā; uzsver, ka 
ir nepieciešams dialogs starp Turciju un 
Sīriju par Dienvidaustrumu Anatolijas 
projekta tālāko attīstību;

Or. pl
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Grozījums Nr. 390
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns).

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27a. aicina, lai Turcija pārstātu kavēt 
visus Kipras Republikas un ārvalstu 
uzņēmumu, kas veic urbumus Kipras 
Republikas ekskluzīvajā ekonomikas 
zonā, likumīgos centienus un iniciatīvas, 
lai veiktu gāzes un naftas ieguves izpēti;
aicina Turciju izbeigt pārkāpt acquis 
communautaire un starptautiskās jūras 
tiesības, kas ir neatņemama sastāvdaļa tās 
pievienošanās sarunām ar ES, un tādēļ 
ievērot noteikumus un kandidātvalsts 
juridisko un politisko raksturu, kam būtu 
pilnībā jāievēro visu dalībvalstu suverēnās 
tiesības, kā to paredz Līgumi;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. atbalsta Turcijas apņemšanos 
attiecībā pret demokrātiskajiem spēkiem 
Sīrijā un humānās palīdzības sniegšanu 
sīriešiem, kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz 
Komisiju, dalībvalstis un starptautisko 
sabiedrību atbalstīt Turcijas centienus 
risināt Sīrijas krīzes augošo humanitāro 
dimensiju; uzsver, cik būtiska ir ES un 
Turcijas kopīga izpratne jautājumā par to, 
kā darīt pieejamu humāno palīdzību 
pārvietotajiem sīriešiem, kuri pašlaik 

28. lūdz Komisiju, dalībvalstis un 
starptautisko sabiedrību atbalstīt Turcijas 
centienus risināt Sīrijas krīzes augošo 
humanitāro dimensiju; uzsver, cik būtiska 
ir ES un Turcijas kopīga izpratne jautājumā 
par to, kā darīt pieejamu humāno palīdzību 
pārvietotajiem sīriešiem, kuri pašlaik 
atrodas Turcijas teritorijā vai gaida pie tās 
robežām;
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atrodas Turcijas teritorijā vai gaida pie tās 
robežām;

Or. nl

Grozījums Nr. 392
Zbigniew Ziobro

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. atbalsta Turcijas apņemšanos attiecībā 
pret demokrātiskajiem spēkiem Sīrijā un 
humānās palīdzības sniegšanu sīriešiem, 
kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz Komisiju, 
dalībvalstis un starptautisko sabiedrību
atbalstīt Turcijas centienus risināt Sīrijas 
krīzes augošo humanitāro dimensiju;
uzsver, cik būtiska ir ES un Turcijas 
kopīga izpratne jautājumā par to, kā darīt 
pieejamu humāno palīdzību pārvietotajiem 
sīriešiem, kuri pašlaik atrodas Turcijas 
teritorijā vai gaida pie tās robežām;

28. atbalsta Turcijas sniegto humāno 
palīdzību sīriešiem, kuri ir bēgļi no šīs 
valsts; lūdz Komisiju, dalībvalstis un 
starptautisko sabiedrību atbalstīt Turcijas 
centienus risināt Sīrijas krīzes augošo 
humanitāro dimensiju; uzsver, cik būtiska 
ir ES un Turcijas kopīga izpratne jautājumā 
par to, kā darīt pieejamu humāno palīdzību 
pārvietotajiem sīriešiem, kuri pašlaik 
atrodas Turcijas teritorijā;

Or. pl

Grozījums Nr. 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. atbalsta Turcijas apņemšanos attiecībā 
pret demokrātiskajiem spēkiem Sīrijā un 
humānās palīdzības sniegšanu sīriešiem, 
kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz Komisiju, 
dalībvalstis un starptautisko sabiedrību 
atbalstīt Turcijas centienus risināt Sīrijas 
krīzes augošo humanitāro dimensiju; 
uzsver, cik būtiska ir ES un Turcijas 

28. atbalsta Turcijas apņemšanos attiecībā 
pret demokrātiskajiem spēkiem Sīrijā un 
humānās palīdzības sniegšanu bēgļiem no 
šīs valsts; lūdz Komisiju, dalībvalstis un 
starptautisko sabiedrību atbalstīt Turcijas 
centienus risināt Sīrijas krīzes augošo 
humanitāro dimensiju; uzsver, cik būtiska 
ir ES un Turcijas kopīga izpratne un 
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kopīga izpratne jautājumā par to, kā darīt 
pieejamu humāno palīdzību pārvietotajiem 
sīriešiem, kuri pašlaik atrodas Turcijas 
teritorijā vai gaida pie tās robežām;

pārredzamība jautājumā par to, kā darīt 
pieejamu humāno palīdzību pārvietotajiem 
sīriešiem, kuri pašlaik atrodas Turcijas 
teritorijā vai gaida pie tās robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. atbalsta Turcijas apņemšanos attiecībā 
pret demokrātiskajiem spēkiem Sīrijā un 
humānās palīdzības sniegšanu sīriešiem, 
kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz Komisiju, 
dalībvalstis un starptautisko sabiedrību 
atbalstīt Turcijas centienus risināt Sīrijas 
krīzes augošo humanitāro dimensiju; 
uzsver, cik būtiska ir ES un Turcijas 
kopīga izpratne jautājumā par to, kā darīt 
pieejamu humāno palīdzību pārvietotajiem 
sīriešiem, kuri pašlaik atrodas Turcijas 
teritorijā vai gaida pie tās robežām;

28. atzīst, ka pieaug negatīvā ietekme, ar 
kādu strauji pasliktinājusies situācija 
Sīrijā izpaužas uz reģiona drošību un 
stabilitāti; atbalsta Turcijas apņemšanos 
attiecībā pret demokrātiskajiem spēkiem 
Sīrijā un humānās palīdzības sniegšanu 
sīriešiem, kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz 
Komisiju, dalībvalstis un starptautisko 
sabiedrību atbalstīt Turcijas centienus 
risināt Sīrijas krīzes augošo humanitāro 
dimensiju; uzsver, cik būtiska ir ES un 
Turcijas kopīga izpratne jautājumā par to, 
kā darīt pieejamu humāno palīdzību 
pārvietotajiem sīriešiem, kuri pašlaik 
atrodas Turcijas teritorijā vai gaida pie tās 
robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. atbalsta Turcijas apņemšanos attiecībā 
pret demokrātiskajiem spēkiem Sīrijā un 

28. atbalsta Turcijas apņemšanos attiecībā 
pret demokrātiskajiem spēkiem Sīrijā un 
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humānās palīdzības sniegšanu sīriešiem, 
kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz Komisiju, 
dalībvalstis un starptautisko sabiedrību 
atbalstīt Turcijas centienus risināt Sīrijas 
krīzes augošo humanitāro dimensiju; 
uzsver, cik būtiska ir ES un Turcijas 
kopīga izpratne jautājumā par to, kā darīt 
pieejamu humāno palīdzību pārvietotajiem 
sīriešiem, kuri pašlaik atrodas Turcijas 
teritorijā vai gaida pie tās robežām;

humānās palīdzības sniegšanu sīriešiem, 
kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz Komisiju, 
dalībvalstis un starptautisko sabiedrību 
atbalstīt Turcijas centienus risināt Sīrijas 
krīzes augošo humanitāro dimensiju; 
uzsver, cik būtiska ir ES un Turcijas 
kopīga izpratne jautājumā par to, kā darīt 
pieejamu humāno palīdzību pārvietotajiem 
sīriešiem, kuri pašlaik atrodas Turcijas 
teritorijā vai gaida pie tās robežām; uzsver, 
ka ES un Turcijai līdzās humānajai 
palīdzībai būtu aktīvi jācenšas izstrādāt 
kopīgu stratēģisko skatījumu par to, kā 
panākt lielāku ietekmi krīzes izbeigšanai 
Sīrijā;

Or. en

Grozījums Nr. 396
Kristian Vigenin

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. atbalsta Turcijas apņemšanos attiecībā 
pret demokrātiskajiem spēkiem Sīrijā un 
humānās palīdzības sniegšanu sīriešiem, 
kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz Komisiju, 
dalībvalstis un starptautisko sabiedrību 
atbalstīt Turcijas centienus risināt Sīrijas 
krīzes augošo humanitāro dimensiju; 
uzsver, cik būtiska ir ES un Turcijas 
kopīga izpratne jautājumā par to, kā darīt 
pieejamu humāno palīdzību pārvietotajiem 
sīriešiem, kuri pašlaik atrodas Turcijas 
teritorijā vai gaida pie tās robežām;

28. atbalsta Turcijas apņemšanos attiecībā 
pret demokrātiskajiem spēkiem Sīrijā un 
humānās palīdzības sniegšanu sīriešiem, 
kuri ir bēgļi no šīs valsts un kuru skaits 
turpina pieaugt; lūdz Komisiju, 
dalībvalstis un starptautisko sabiedrību 
turpināt atbalstīt Turcijas centienus risināt 
Sīrijas krīzes augošo humanitāro 
dimensiju; uzsver, cik būtiska ir ES un 
Turcijas kopīga izpratne jautājumā par to, 
kā darīt pieejamu humāno palīdzību 
pārvietotajiem sīriešiem, kuri pašlaik 
atrodas Turcijas teritorijā vai gaida pie tās 
robežām;

Or. en
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Grozījums Nr. 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. atbalsta Turcijas apņemšanos attiecībā 
pret demokrātiskajiem spēkiem Sīrijā un 
humānās palīdzības sniegšanu sīriešiem, 
kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz Komisiju, 
dalībvalstis un starptautisko sabiedrību 
atbalstīt Turcijas centienus risināt Sīrijas 
krīzes augošo humanitāro dimensiju; 
uzsver, cik būtiska ir ES un Turcijas 
kopīga izpratne jautājumā par to, kā darīt 
pieejamu humāno palīdzību pārvietotajiem 
sīriešiem, kuri pašlaik atrodas Turcijas 
teritorijā vai gaida pie tās robežām;

28. atbalsta Turcijas politisko apņemšanos 
attiecībā pret demokrātiskajiem spēkiem 
Sīrijā un humānās palīdzības sniegšanu 
sīriešiem, kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz 
Komisiju, dalībvalstis un starptautisko 
sabiedrību atbalstīt Turcijas centienus 
risināt Sīrijas krīzes augošo humanitāro 
dimensiju; uzsver, cik būtiska ir ES un 
Turcijas kopīga izpratne jautājumā par to, 
kā darīt pieejamu humāno palīdzību 
pārvietotajiem sīriešiem, kuri pašlaik 
atrodas Turcijas teritorijā vai gaida pie tās 
robežām;

Or. de

Grozījums Nr. 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28a. aicina Turciju izmantot savu ietekmi 
reģiona un islāma pasaulē, lai panāktu 
drīzu pamieru Sīrijā kā priekšnosacījumu 
tam, lai tiktu izbeigta nogalināšana un 
panākts risinājums Sīrijas iekšējā 
konfliktā, un nodrošināt, ka Turcijas 
teritorijā vai caur tās teritoriju netiek 
sniegts nekāda veida militārais atbalsts 
Sīrijas konfliktējošām pusēm; šajā 
saistībā uzsver, ka ir saistošs ES ieroču 
embargo Sīrijai;

Or. de
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Grozījums Nr. 399
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28a. uzskata, ka NATO Patriot raķešu 
izvietošana pie Turcijas robežas ar Sīriju 
izraisa tālāku spriedzes eskalāciju ar 
neparedzamām sekām, un aicina tās 
nekavējoties izvest;

Or. en

Grozījums Nr. 400
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi 
ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par 
enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu par enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāturpina ES un 
Turcijas stratēģiskais dialogs par 
enerģētiku;

Or. de

Grozījums Nr. 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā 
Turcijas stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, 
cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 15. sadaļu 
par enerģētiku, lai turpinātu ES un 
Turcijas stratēģisko dialogu par 
enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē sadarbību starp ES un 
Turciju vairākos svarīgos enerģētikas 
jautājumos un aicina Turciju uzņemties 
saistības attiecībā uz šo sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi 
ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par 
enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu par enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un mudina
Turciju turpināt saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; atzinīgi vērtē koordinācijas 
grupas sanāksmi 2013. gada 14. februārī 
Ankarā; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu un bagātos vēja, Saules 
un ģeotermālās enerģijas resursus, ir 
jālemj par sarunu atvēršanu par 15. 
sadaļu par enerģētiku, lai turpinātu ES un 
Turcijas stratēģisko dialogu par enerģētiku; 
uzskata, ka gan uzlabotajai ES un 
Turcijas sadarbībai enerģētikas ziņā, gan 
iespējamām sarunām par 15. sadaļu būtu 
jāstimulē atjaunojamās enerģijas 
potenciāla un pārrobežu elektropārvades 
infrastruktūras attīstīšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā 
Turcijas stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, 
cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 15. sadaļu 
par enerģētiku, lai turpinātu ES un 
Turcijas stratēģisko dialogu par 
enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību;

Or. nl

Grozījums Nr. 404
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā 
Turcijas stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, 
cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 15. sadaļu 
par enerģētiku, lai turpinātu ES un 
Turcijas stratēģisko dialogu par 
enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību;

Or. nl
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Grozījums Nr. 405
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi 
ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par 
enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu par enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē sadarbību starp ES un 
Turciju vairākos svarīgos enerģētikas 
jautājumos un aicina Turciju uzņemties 
saistības attiecībā uz šo sadarbību; uzskata, 
ka, ņemot vērā Turcijas stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku, lai turpinātu ES 
un Turcijas stratēģisko dialogu par 
enerģētiku, ja Turcijas valdība apņemsies 
izbeigt pārkāpt savu kaimiņvalstu 
suverēnās tiesības un pilnībā ievērot ANO
Jūras tiesību konvenciju;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā 
Turcijas stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, 
cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 15. sadaļu 
par enerģētiku, lai turpinātu ES un 
Turcijas stratēģisko dialogu par 
enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi 
ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par 
enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu par enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi 
ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par 
enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu par enerģētiku, tiklīdz 
būs izpildītas Turcijas saistības parakstīt 
un ratificēt UNCLOS un ievērot visu ES 
dalībvalstu suverēnās tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 408
Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi 
ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par 
enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu par enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi 
ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par 
enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu par enerģētiku; uzsver 
vajadzību pēc labākas sadarbības par 
stratēģiju attiecībā uz ES enerģētikas 
koridoriem virzienā uz Austrumeiropu un 
Centrāleiropu;

Or. en
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Grozījums Nr. 409
Ioannis Kasoulides

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi 
ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par 
enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu par enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, bet arī balstoties uz 
starptautiskajām tiesībām un UNCLOS, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku, lai turpinātu ES 
un Turcijas stratēģisko dialogu par 
enerģētiku;

Or. en

Grozījums Nr. 410
Adrian Severin

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi 
ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par 
enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu par enerģētiku;

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot 
sadarbību starp ES un Turciju vairākos 
svarīgos enerģētikas jautājumos un aicina 
Turciju turpināt saistības attiecībā uz šo 
sadarbību; uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas 
stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi 
ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par 
enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas 
stratēģisko dialogu par enerģētiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29a. uzskata, ka Turcija ir nozīmīgs 
partneris Melnās jūras reģionā, kas ir 
stratēģiski nozīmīgs ES; mudina Turciju 
turpināt atbalstīt ES politikas un 
programmu īstenošanu šajā reģionā un 
dot tajā aktīvu ieguldījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 412
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29a. uzsver, cik svarīgi ir atvērt 
pievienošanās sarunu 19. sadaļu par 
sociālo politiku un nodarbinātību, un 
aicina Turciju nodrošināt, ka tiek pilnībā 
ievērotas arodbiedrību tiesības saskaņā ar 
ES un SDO standartiem, jo īpaši attiecībā 
uz tiesībām veidot organizācijas , tiesībām 
streikot un tiesībām slēgt koplīgumus, kā 
arī tiek ievērota integrēta pieeja dzimumu 
līdztiesībai;

Or. en

Grozījums Nr. 413
Boris Zala

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

29a. uzsver, ka ciešāka divpusējā 
sadarbība ir ne tikai jautājums par 
kopējām interesēm un resursu sinerģiju, 
bet gan stratēģiska nepieciešamība, jo 
īpaši saistībā ar „Arābu pavasari”; aicina 
Padomi, Komisiju, EĀDD un Turcijas 
valdību pārvarēt neatrisinātos strīdus un 
pozitīvās programmas garā un kā veidu, 
lai nostiprinātu pievienošanās ceļu, 
būtiskāk iesaistīt Turciju Savienības 
iestāžu sistēmā attiecībā uz ārējo darbību, 
aizsardzību un kaimiņattiecību politiku;
uzskata, ka attiecīgā gadījumā Ankara 
būtu jāuzaicina piedalīties Eiropas 
kaimiņattiecību politikas struktūrās, 
tostarp darba grupās, kas izveidotas ar 
Tunisiju, Ēģipti un citām valstīm, kas 
pieder pie Dienvidu kaimiņvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. aicina Komisiju ar adekvātu 
pilsoniskās sabiedrības dialoga, EIDHR 
un mūžizglītības programmu finansējumu 
turpināt atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un tiešas personiskas 
darbības, tostarp darbības, kas saistītas ar 
kultūru un plašsaziņas līdzekļiem;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 415
Laurence J.A.J. Stassen
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Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. aicina Komisiju ar adekvātu 
pilsoniskās sabiedrības dialoga, EIDHR 
un mūžizglītības programmu finansējumu 
turpināt atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un tiešas personiskas 
darbības, tostarp darbības, kas saistītas ar 
kultūru un plašsaziņas līdzekļiem;

svītrots

Or. nl


