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Предложение за резолюция Изменение

21. като взема предвид всичко 
изложено по-горе, препоръчва на 
Комисията и Съвета на Европейския 
съюз, в съответствие с рамката за 
преговори, да спрат официално 
преговорите за присъединяване с 
Турция; при все това остава ангажиран с 
провеждането на демократичен и 
политически диалог с Турция; отправя 
искане към Комисията да използва 
средствата, понастоящем разпределени 
за Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II и 
бъдещия ИПП III), за да подкрепи, 
посредством пряко управляван от ЕС 
специален пакет, гражданското 
общество на Турция, защитниците на 
правата на човека и журналистите и да 
увеличи възможностите за контакти 
между хората, за академичен диалог, 
достъп на турски студенти до 
европейски университети и медийни 
платформи за журналисти, с цел защита 
и насърчаване на демократичните 
ценности и принципи, правата на човека 
и правовата държава; без да се засяга 
член 49 от Договора за Европейския 
съюз, очаква отношенията между 
Турция и ЕС да бъдат преосмислени 
като ефективно партньорство; 
подчертава, че политическите 

21. като взема предвид всичко 
изложено по-горе, препоръчва на 
Комисията и Съвета на Европейския 
съюз, в съответствие с рамката за 
преговори, официално да прекратят 
преговорите за присъединяване с 
Турция; при все това остава ангажиран с 
провеждането на демократичен и 
политически диалог с Турция; отправя 
искане към Комисията да замрази 
средствата, понастоящем разпределени 
за Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II и 
бъдещия ИПП III); подкрепя 
гражданското общество на Турция, 
защитниците на правата на човека и 
журналистите; призовава за 
увеличаване на възможностите за 
контакти между хората, за академичен 
диалог, достъп на турски студенти до 
европейски университети и медийни 
платформи за журналисти, с цел защита 
и насърчаване на демократичните 
ценности и принципи, правата на човека 
и правовата държава; без да се засяга 
член 49 от Договора за Европейския 
съюз, очаква отношенията между 
Турция и ЕС да бъдат преосмислени 
като ефективно партньорство; 
подчертава, че политическите 
ангажименти между ЕС и Турция следва 
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ангажименти между ЕС и Турция следва 
да се основават на разпоредби за 
обвързване с условия по отношение на 
зачитането на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
основните права;

да се основават на разпоредби за 
обвързване с условия по отношение на 
зачитането на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
основните права;
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