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6.3.2019 A8-0091/2

Grozījums Nr. 2
Renate Sommer
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a pauž bažas par vardarbības pret 
sievietēm izplatību un smagumu Turcijas 
sabiedrībā, tostarp slepkavībām ģimenes 
goda vārdā, nelikumīgām bērnu laulībām 
un seksuālu vardarbību, kā arī par 
Turcijas iestāžu nevēlēšanos sodīt 
personas, kas vainojamas ar dzimumu 
saistītā vardarbībā; uzsver, ka 2018. gadā 
vardarbība ģimenē ir izraisījusi 440 
sieviešu nāvi — tas nozīmē pieaugumu 
iepriekšējos gados — un ka 
kriminālprocess bieži vien ir ilgstošs un 
tiek kavēts; aicina Turcijas valdību 
pieņemt un īstenot pilnīgas neiecietības 
politiku šajā jautājumā;

Or. en



AM\1178868LV.docx PE635.399v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.3.2019 A8-0091/3

Grozījums Nr. 3
Renate Sommer
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))
Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. ņemot vērā visu iepriekš minēto, 
iesaka Komisijai un Eiropas Savienības 
Padomei saskaņā ar sarunu programmu 
oficiāli apturēt pievienošanās sarunas ar 
Turciju; tomēr saglabā apņēmību īstenot 
demokrātisku dialogu ar Turciju; aicina 
Komisiju izmantot līdzekļus, kas pašlaik 
piešķirti Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA II un turpmākā IPA III) 
ietvaros, lai, izmantojot īpašu finansējumu, 
ko tieši pārvalda ES, atbalstītu Turcijas 
pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību 
aizstāvjus un žurnālistus un palielinātu 
iespējas cilvēku savstarpējiem kontaktiem, 
akadēmiskajam dialogam, Turcijas 
studentu piekļuvei Eiropas universitātēm 
un žurnālistu piekļuvei plašsaziņas līdzekļu 
platformām ar mērķi sekmēt un veicināt 
demokrātiskās vērtības un principus, 
cilvēktiesības un tiesiskumu; neskarot 
Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu, 
sagaida, ka attiecības starp Turciju un ES 
tiks noteiktas no jauna, veidojot efektīvu 
partnerību,; uzsver, ka jebkāda ES un 
Turcijas politiskā iesaistīšanās būtu 
jāveido, pamatojoties uz nosacījumiem par 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
ievērošanu;

21. ņemot vērā visu iepriekš minēto, 
iesaka Komisijai un Eiropas Savienības 
Padomei izbeigt pievienošanās sarunas ar 
Turciju; tomēr saglabā apņēmību īstenot 
demokrātisku dialogu ar Turciju; aicina 
Komisiju izmantot līdzekļus, kas pašlaik 
piešķirti Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA II un turpmākā IPA III) 
ietvaros, lai, izmantojot īpašu finansējumu, 
ko tieši pārvalda ES, atbalstītu Turcijas 
pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību 
aizstāvjus un žurnālistus un palielinātu 
iespējas cilvēku savstarpējiem kontaktiem, 
akadēmiskajam dialogam, Turcijas 
studentu piekļuvei Eiropas universitātēm 
un žurnālistu piekļuvei plašsaziņas līdzekļu 
platformām ar mērķi sekmēt un veicināt 
demokrātiskās vērtības un principus, 
cilvēktiesības un tiesiskumu; neskarot 
Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu, 
sagaida, ka attiecības starp Turciju un ES 
tiks noteiktas no jauna, veidojot efektīvu 
partnerību,; uzsver, ka jebkāda ES un 
Turcijas politiskā iesaistīšanās būtu 
jāveido, pamatojoties uz nosacījumiem par 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
ievērošanu;
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Grozījums Nr. 4
Renate Sommer
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. norāda, ka, lai gan sākumā 
pievienošanās ES procesam bija spēcīga 
motivācija reformām Turcijā, pēdējo dažu 
gadu laikā ir vērojama krasa 
pasliktināšanās tiesiskuma un cilvēktiesību 
jomā; atgādina, ka laikā, kad Turcijas 
valdība bija paudusi apņemšanos veikt 
nopietnas reformas, Parlaments atkārtoti 
aicināja atvērt 23. sadaļu par tiesu varu 
un pamattiesībām un 24. sadaļu par 
tiesiskumu, brīvību un drošību; pauž dziļu 
nožēlu par to, ka pievienošanās 
instrumentus nevarēja pilnībā izmantot, jo 
Padome tos turpināja bloķēt;

22. norāda, ka, lai gan sākumā 
pievienošanās ES procesam bija spēcīga 
motivācija reformām Turcijā, pēdējo dažu 
gadu laikā ir vērojama milzīga 
pasliktināšanās tiesiskuma un cilvēktiesību 
jomā; norāda, ka Turcija aizvien vairāk 
attālinās no ES; pauž dziļu nožēlu par 
Turcijas prezidenta izteikumiem pret ES, 
kas ir aptumšojuši savstarpējās attiecības 
un kā rezultātā sarunu process pašlaik ir 
nonācis strupceļā;
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