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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 iesaldēt pievienošanās sarunas, 
līdz būs īstenotas ticamas reformas ar 
mērķi, lai Turcijas tiesisko un 
institucionālo sistēmu saskaņotu ar ES 
tiesību aktu kopumu, jo īpaši attiecībā uz 
demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma 
principu sekmēšanu un veicināšanu; 
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; uzsver, ka 
jebkāda ES un Turcijas politiskā 
iesaistīšanās būtu jāveido, pamatojoties uz 
nosacījumiem par demokrātijas, tiesiskuma 
un pamattiesību ievērošanu;
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