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28.6.2017 A8-0234/26 

Predlog spremembe  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva Komisijo in države članice, 

naj v skladu s pogajalskim okvirom 

nemudoma formalno prekinejo pristopna 

pogajanja s Turčijo, če bo ta začela v 

nespremenjeni obliki izvajati sveženj 

ustavnih reform; ob upoštevanju pripomb 

Beneške komisije v zvezi z ustavno 

reformo poudarja, da predlagane ustavne 

spremembe ne spoštujejo temeljnega 

načela delitve oblasti, ne zagotavljajo 

zadostnih nadzornih mehanizmov in niso 

v skladu s københavnskimi merili; poziva 

Komisijo, države članice in Turčijo, naj 

odprto in odkrito razpravljajo o 

vprašanjih, ki so v skupnem interesu, pri 

katerih bi bilo mogoče okrepljeno 

sodelovanje; poudarja, da bi morale vse 

oblike političnega sodelovanja med EU in 

Turčijo temeljiti na določbah o 

pogojevanju s spoštovanjem demokracije, 

načel pravne države in temeljnih pravic; 

8. poziva Komisijo in države članice, 

naj dokončno prekinejo pristopna 

pogajanja s Turčijo; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Predlog spremembe  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo, naj pri vmesnem 

pregledu sredstev iz instrumenta za 

predpristopno pomoč v letu 2017 upošteva 

najnovejše dogodke v Turčiji in začasno 

ustavi predpristopno pomoč, če bodo 

pogajanja prekinjena; poziva Komisijo, 

naj se, če bo dejansko prišlo do tega, 

sredstva namenijo neposredni podpori 

turški družbi in beguncem v Turčiji, prav 

tako pa naj se povečajo naložbe v 

programe medosebnih izmenjav, kot je 

Erasmus+ za študente, akademike in 

novinarje; 

25.  poziva Komisijo, naj pri vmesnem 

pregledu sredstev iz instrumenta za 

predpristopno pomoč v letu 2017 upošteva 

najnovejše dogodke v Turčiji in dokončno 

prekine vsako predpristopno financiranje; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Predlog spremembe  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. odločno obsoja izjave predsednika 

Erdogana, ki je nekaterim voditeljem EU 

očital nacistično prakso, njihove državljane 

pa je obtožil, da so nacisti; poudarja, da 

takšne neprimerne izjave škodujejo 

kredibilnosti Turčije kot političnega 

partnerja in da prenos notranjih turških 

konfliktov prek meja ogroža miren 

soobstoj v družbah držav članic, v katerih 

so večje turške manjšine; poudarja, da se 

mora turška vlada vzdržati sistematičnih 

prizadevanj za mobilizacijo turške diaspore 

v državah članicah za lastne interese; je 

zaskrbljen zaradi poročil o domnevnem 

pritisku na člane turške diaspore v državah 

članicah in obsoja nadzor turških oblasti 

nad državljani z dvojnim državljanstvom, 

ki živijo v tujini; je zaskrbljen zaradi 

preklica številnih potnih listov, s čimer so 

imetniki ostali brez državljanstva, kar je 

kršitev Konvencije ZN o statusu oseb brez 

državljanstva iz leta 1954 in Konvencije 

ZN o zmanjšanju števila oseb brez 

državljanstva iz leta 1961, in zaradi poročil 

o zavrnitvi zagotavljanja storitev številnim 

turškim državljanom na njihovih 

konzulatih; 

28. odločno obsoja izjave predsednika 

Erdogana, ki je nekaterim voditeljem EU 

očital nacistično prakso, njihove državljane 

pa je obtožil, da so nacisti; svari Turčijo, 

naj spoštuje suverenost in ozemeljsko 

celovitost držav članic; poudarja, da 

prenos notranjih turških konfliktov prek 

meja ogroža miren soobstoj v družbah 

držav članic, v katerih so večje turške 

manjšine; poudarja, da se mora turška 

vlada vzdržati sistematičnih prizadevanj za 

mobilizacijo turške diaspore v državah 

članicah za lastne interese; je zaskrbljen 

zaradi poročil o domnevnem pritisku na 

člane turške diaspore v državah članicah in 

obsoja nadzor turških oblasti nad državljani 

z dvojnim državljanstvom, ki živijo v 

tujini; je zaskrbljen zaradi preklica 

številnih potnih listov, s čimer so imetniki 

ostali brez državljanstva, kar je kršitev 

Konvencije ZN o statusu oseb brez 

državljanstva iz leta 1954 in Konvencije 

ZN o zmanjšanju števila oseb brez 

državljanstva iz leta 1961, in zaradi poročil 

o zavrnitvi zagotavljanja storitev številnim 

turškim državljanom na njihovih 

konzulatih; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Predlog spremembe  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30a. odločno poziva turško vlado, naj 

prizna armenski genocid; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Predlog spremembe  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 31a. obsoja poskuse, da se Hagija 

Sofija spremeni v mošejo, zlasti z 

imenovanjem stalnega imama 

oktobra 2016 in z muslimanskimi 

molitvami, ki so se 21. junija 2017 

oddajale na televiziji in so se jih udeležili 

vladni uradniki; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Predlog spremembe  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 31b. poziva turško vlado, naj se vzdrži 

zaseganja krščanske lastnine, kot se je 

pred nedavnim zgodilo v primeru 

približno šestdesetih cerkva, pokopališč in 

druge lastnine na jugovzhodu države; 

poziva vlado, naj to lastnino vrne 

zakonitim lastnikom; 

Or. en 

 

 

 


