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7. 3. 2011 B7-0156/30 

Predlog spremembe  30 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 

Triantaphyllides), Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. poziva turško vlado in vse vpletene 

strani, naj dejavno podprejo sedanja 

pogajanja glede ciprskega vprašanja in 

dejansko prispevajo k njegovi celoviti 

rešitvi, ter jo poziva, naj s takojšnjim 

začetkom umika vojaških sil s Cipra 

omogoči primerno vzdušje za pogajanja; 

izrecno poziva obe skupnosti na Cipru, naj 

si v skladu s pozivom generalnega 

sekretarja, intenzivno prizadevata za 

nadgradnjo doseženega napredka v 

pogajanjih, da bi dosegli trajno rešitev, ki 

bo v skladu z resolucijami varnostnega 

sveta OZN, zlasti resolucijo št. 550 (1984), 

in načeli, na katerih temelji EU, ter ki bo v 

korist ciprskih državljanov, EU in Turčije; 

40. poziva turško vlado in vse vpletene 

strani, naj dejavno podprejo sedanja 

pogajanja glede ciprskega vprašanja in 

dejansko prispevajo k njegovi celoviti 

rešitvi, ter jo poziva, naj s takojšnjim 

začetkom umika vojaških sil s Cipra 

omogoči primerno vzdušje za pogajanja; 

izrecno poziva obe skupnosti na Cipru, naj 

si v skladu s pozivom generalnega 

sekretarja intenzivno prizadevata za 

nadgradnjo doseženega napredka v 

pogajanjih, da bi dosegli trajno rešitev, ki 

bo v skladu z resolucijami varnostnega 

sveta OZN in načeli, na katerih temelji EU, 

ter ki bo v korist ciprskih državljanov, EU 

in Turčije; poziva Turčijo, naj začne 

izvajati resolucijo 550 (1984); 

Or. en 



 

AM\860047SL.doc  PE459.690v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7. 3. 2011 B7-0156/31 

Predlog spremembe  31 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 

Triantaphyllides), Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. poziva turško vlado in vse vpletene 

strani, naj dejavno podprejo sedanja 

pogajanja glede ciprskega vprašanja in 

dejansko prispevajo k njegovi celoviti 

rešitvi, ter jo poziva, naj s takojšnjim 

začetkom umika vojaških sil s Cipra 

omogoči primerno vzdušje za pogajanja; 

izrecno poziva obe skupnosti na Cipru, naj 

si v skladu s pozivom generalnega 

sekretarja, intenzivno prizadevata za 

nadgradnjo doseženega napredka v 

pogajanjih, da bi dosegli trajno rešitev, ki 

bo v skladu z resolucijami varnostnega 

sveta OZN, zlasti resolucijo št. 550 (1984), 

in načeli, na katerih temelji EU, ter ki bo v 

korist ciprskih državljanov, EU in Turčije; 

40. poziva turško vlado in vse vpletene 

strani, naj dejavno podprejo sedanja 

pogajanja glede ciprskega vprašanja in 

dejansko prispevajo k njegovi celoviti 

rešitvi, ter jo poziva, naj s takojšnjim 

začetkom umika vojaških sil s Cipra 

omogoči primerno vzdušje za pogajanja; 

izrecno poziva obe skupnosti na Cipru, naj 

si v skladu s pozivom generalnega 

sekretarja, intenzivno prizadevata za 

nadgradnjo doseženega napredka v 

pogajanjih, da bi zagotovili dodatno 

približanje glede osrednjih nerešenih 

vprašanj, s tem pa bi dosegli trajno rešitev, 

ki bo v skladu z resolucijami varnostnega 

sveta OZN, zlasti resolucijo št. 550 (1984), 

in načeli, na katerih temelji EU, ter ki bo v 

korist ciprskih državljanov, EU in Turčije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  32 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 

Triantaphyllides), Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 42a. poziva Turčijo, naj spoštuje voljo 

skupnosti ciprskih Turkov, ki so se 

nedavno množično izrekli proti politikam 

asimilacije in za spremembo demografije 

na Cipru;  

Or. en 
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Predlog spremembe  33 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 

Triantaphyllides), Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 43a. poziva turško vlado, naj preneha 

ovirati civilna plovila, ki v imenu 

Republike Ciper v njeni izključni 

ekonomski coni iščejo nafto; 

Or. en 
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7. 3. 2011 B7-0156/34 

Predlog spremembe  34 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 

Triantaphyllides), Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 44a. opozarja na dejstvo, da pomanjkanje 

komunikacije med centri za nadzor 

zračnega prometa v Turčiji in na Cipru 

negativno vpliva na varnost vseh 

državljanov in nedržavljanov EU in da je 

to vprašanje treba obravnavati; 

Or. en 
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7. 3. 2011 B7-0156/35 

Predlog spremembe  35 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 

Triantaphyllides), Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 45a. poziva Turčijo, naj ponovno uvede 

mednarodno priznana imena vasi in mest 

na območjih na Cipru, ki so pod njeno 

vojaško upravo; 

Or. en 
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7. 3. 2011 B7-0156/36 

Predlog spremembe  36 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 

Triantaphyllides) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. opaža napredek Turčije na energetskem 

področju in ponovno spodbuja Svet, naj 

brez nadaljnjega odlašanja začne 

pogajanja o tem poglavju; poziva turško 

vlado, naj okrepi svoja prizadevanja v 

pogajanjih za pristop k pogodbi o 

energetski skupnosti; pozdravlja 

ratifikacijo medvladnega sporazuma 

Nabucco in podpis memoranduma o 

soglasju glede delovanja povezovalnega 

plinovoda Turčija–Grčija–Italija (ITGI), 

saj gre za projekta, ki sta z vidika varnosti 

oskrbe z energijo, pomembna za EU; 

48. opaža napredek Turčije na energetskem 

področju; poziva turško vlado, naj okrepi 

svoja prizadevanja v pogajanjih za pristop 

k pogodbi o energetski skupnosti; 

pozdravlja ratifikacijo medvladnega 

sporazuma Nabucco in podpis 

memoranduma o soglasju glede delovanja 

povezovalnega plinovoda Turčija–Grčija–

Italija (ITGI), saj gre za projekta, ki sta z 

vidika varnosti oskrbe z energijo, 

pomembna za EU; 

Or. en 
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7. 3. 2011 B7-0156/37 

Predlog spremembe  37 

Jürgen Klute, Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. odločno obsoja nenehno teroristično 

nasilje, ki ga na turškem ozemlju izvajajo 

Kurdska delavska stranka, ki jo je EU že 

uvrstila na seznam terorističnih 

organizacij, ter druge teroristične 

skupine; spodbuja Turčijo, EU in njene 

države članice, naj v boju proti terorizmu 

okrepijo sodelovanje, tesno sodelujejo s 

koordinatorjem za boj proti terorizmu in 

Europolom ter strogo spoštujejo 

mednarodno humanitarno pravo; 

26. odločno obsoja vsa nenehna dejanja 

nasilja zoper civilno prebivalstvo na 

turškem ozemlju; spodbuja Turčijo, naj 

poveča prizadevanja za mirno in trajno 

rešitev konflikta med turško državo in 

PKK, kar ima bistven pomen za 

ustanovitev stabilne, demokratične in 

mirne Turčije; 

Or. en 

 

 


