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BG Единство в многообразието BG

6.3.2019 A8-0091/20

Изменение 20
Кати Пири, Виктор Боштинару
от името на групата S&D

Доклад A8-0091/2019
Кати Пири
Доклад от 2018 г. относно Турция
(2018/2150(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. осъжда произволното задържане 
на Осман Кавала, известен и уважаван 
лидер на гражданското общество в 
Турция, който е задържан без повдигане 
на обвинение в продължение на вече 
над една година; ангажира се да 
продължи да следи отблизо неговия 
случай и призовава за незабавното му 
и безусловно освобождаване; не 
одобрява задържането на 13 
представители на академичните среди и 
активисти на 16 ноември 2018 г. във 
връзка със случая на Осман Кавала; 
отбелязва, че 12 от тях са били 
освободени, след като са дали 
показания, а един все още е задържан; 
призовава за неговото освобождаване до 
началото на производството и за отмяна 
на забраната за пътуване, наложена на 
останалите;

10. осъжда произволното задържане 
на Осман Кавала, известен и уважаван 
лидер на гражданското общество в 
Турция, който е задържан в 
продължение на вече над една година и 
половина; изразява възмущението си 
от неотдавнашния обвинителен акт 
срещу Осман Кавала и 15 други лица, 
които са изправени пред тежка 
доживотна присъда за „опит за 
сваляне на правителството“ заради 
предполагаемите им роли в 
протестите в „Гези“ през 2013 г.; 
призовава за тяхното незабавно и 
безусловно освобождаване и изисква 
делегацията на ЕС в Турция да следи 
техния случай отблизо; освен това 
призовава делегация на Европейския 
парламент да присъства на съдебния 
процес; не одобрява задържането на 13 
представители на академичните среди и 
активисти на 16 ноември 2018 г. във 
връзка със случая на Осман Кавала; 
отбелязва, че 12 от тях са били 
освободени, след като са дали 
показания, а един все още е задържан; 
призовава за неговото освобождаване до 
началото на производството и за отмяна 
на забраната за пътуване, наложена на 
останалите; 
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6.3.2019 A8-0091/21

Изменение 21
Кати Пири,  Виктор Боштинару
от името на групата S&D

Доклад A8-0091/2019
Кати Пири
Доклад от 2018 г. относно Турция
(2018/2150(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 21

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, 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, което не 
затваря вратата за бъдещи 
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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;

европейски амбиции на Турция; 
подчертава, че политическите 
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;
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