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10.3.2014 B7-0241/1 

Pakeitimas  1 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. pažymi, kad Sąjungos ir Turkijos 

derybos gali paskatinti pokyčius, ir 

pabr÷žia glaudaus Turkijos ir ES dialogo ir 

bendradarbiavimo svarbą reformų 

procesui, kadangi per šias derybas Turkijai 

ir toliau gal÷tų teikiami aiškios nuorodos ir 

patikimi kriterijai; tod÷l pažymi, jog 

svarbu, kad stojimo derybos būtų 

patikimos, vykdomos sąžiningai ir 

grindžiamos abipusiu Turkijos ir Sąjungos 

įsipareigojimu vykdyti veiksmingas 

reformas, kuriomis būtų siekiama stiprinti 

demokratinį Turkijos visuomen÷s pagrindą, 

skatinti pagrindines vertybes ir užtikrinti 

teigiamus Turkijos institucijų, teis÷kūros ir 

visuomen÷s mentaliteto pokyčius; tod÷l 

palankiai vertina tai, kad prad÷tas svarstyti 

22 derybų skyrius; 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/2 

Pakeitimas  2 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

3. palankiai vertina tai, kad 2013 m. 

gruodžio 16 d. ES ir Turkija pasiraš÷ 

readmisijos susitarimą ir inicijavo vizų 

režimo liberalizavimo dialogą; pabr÷žia, 

jog svarbu, kad būtų pasiektas bendras 

Turkijos ir ES supratimas d÷l readmisijos 

susitarimo ir plano, kurį vykdant būtų 

pereita prie bevizio režimo, svarbos 

abiems šalims; ryšium su tuo ragina ES 

suteikti visapusišką techninę ir finansinę 

paramą Turkijai readmisijos susitarimui 

įgyventi, o Turkiją ragina prad÷ti vykdyti 

atitinkamą politiką, kurią taikant būtų 

siekiama užtikrinti veiksmingą tarptautinę 

apsaugą prieglobsčio prašytojams ir 

pagarbą žmogaus teis÷ms kalbant apie 

migrantus; mano, kad generalinio 

Migracijos valdymo departamento 

įkūrimas ir Įstatymo d÷l užsieniečių ir 

tarptautin÷s apsaugos įgyvendinimo 

užtikrinimas – tai pirmasis teigiamas 

žingsnis šia linkme; primena, kad Turkija 

yra viena pagrindinių neteis÷tos 

migracijos į ES tranzito šalių, ir pabr÷žia, 

kad svarbu, jog readmisijos susitarimas 

būtų greitai ratifikuotas ir veiksmingai 

įgyvendintas visų valstybių narių 

atžvilgiu; ragina Turkiją visapusiškai ir 

veiksmingai įgyvendinti esamus dvišalius 

readmisijos susitarimus; pabr÷žia, kad, 

palengvinus atvykimo į ES galimybes 

3. pažymi, kad 2013 m. gruodžio 16 d. ES 

ir Turkija pasiraš÷ readmisijos susitarimą ir 

inicijavo vizų režimo liberalizavimo 

dialogą; ragina Turkiją prad÷ti vykdyti 

atitinkamą politiką, kuria būtų siekiama 

užtikrinti veiksmingą tarptautinę 

prieglobsčio prašytojų apsaugą ir pagarbą 

migrantų žmogaus teis÷ms, visų pirma, 

kad būtų paisoma negrąžinimo principo ir 

teis÷s pasinaudoti prieglobsčio suteikimo 

procedūra; mano, kad generalinio 

Migracijos valdymo departamento 

įkūrimas ir Įstatymo d÷l užsieniečių ir 

tarptautin÷s apsaugos įgyvendinimo 

užtikrinimas – tai pirmasis teigiamas 

žingsnis šia linkme; pabr÷žia, kad, 

palengvinus atvykimo į ES galimybes 

verslininkams, mokslininkams, studentams 

ir pilietin÷s visuomen÷s atstovams, bus 

gauta akivaizdi nauda, ir ragina Turkiją ir 

Komisiją toliau pl÷toti dialogą siekiant, 

kad būtų padaryta esmin÷ pažanga 

įgyvendinant vizų režimo liberalizavimą; 
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verslininkams, mokslininkams, studentams 

ir pilietin÷s visuomen÷s atstovams, bus 

gauta akivaizdi nauda, ir ragina Turkiją ir 

Komisiją toliau pl÷toti dialogą siekiant, 

kad būtų padaryta esmin÷ pažanga 

įgyvendinant vizų režimo liberalizavimą; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/3 

Pakeitimas  3 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. apgailestauja d÷l protestuotojų ir 

policininkų žūčių, policijos panaudotos 

pernelyg didel÷s j÷gos ir kai kurių 

marginalinių grupių smurtinių veiksmų; 

mano, kad protestai Gezi parke rodo, jog 

Turkijoje esama energingos pilietin÷s 

visuomen÷s ir tai, kad toliau reikia skubiai 

vykdyti svarbų dialogą ir reformas, 

kuriomis būtų skatinamos pagrindin÷s 

vertyb÷s; apgailestauja d÷l akivaizdaus 

teismų nesugeb÷jimo nubausti valstyb÷s ir 

policijos pareigūnus, kaltus d÷l besaikio 

smurto prieš Gezi parko protestuotojus, šių 

protestuotojų žūčių ir sunkių sužeidimų, 

tod÷l palankiai vertina šiuo metu 

vykstančius Vidaus reikalų ministerijos 

prad÷tus su įvykiais Gezi parke susijusių 

skundų administracinius tyrimus, 

ikiteisminius tyrimus ir ombudsmeno 

tyrimus, taip pat naują galimybę parodyti, 

kad visiškai laikomasi teisin÷s valstyb÷s 

principo ir kaltus asmenis patraukti 

atsakomyb÷n; tikisi, kad atliekant šiuos 

tyrimus ir nagrin÷jant skundus bus 

nedelsiant išspręsti susirūpinimą keliantys 

klausimai; ragina Turkiją nustatyti 

tinkamas vidaus patikrinimų procedūras ir 

įsteigti nepriklausomą policijos 

nusižengimų priežiūros instituciją; mano, 

jog įvykiai Gezi parke rodo, kad reikia 

vykdyti plataus užmojo reformas siekiant 

13. apgailestauja d÷l protestuotojų ir 

policininkų žūčių, policijos panaudotos 

pernelyg didel÷s j÷gos ir kai kurių 

marginalinių grupių smurtinių veiksmų; 

mano, kad protestai Gezi parke rodo, jog 

Turkijoje esama energingos pilietin÷s 

visuomen÷s ir tai, kad toliau reikia skubiai 

vykdyti svarbų dialogą ir reformas, 

kuriomis būtų skatinamos pagrindin÷s 

vertyb÷s; apgailestauja d÷l akivaizdaus 

teismų nesugeb÷jimo nubausti valstyb÷s ir 

policijos pareigūnus, kaltus d÷l besaikio 

smurto prieš Gezi parko protestuotojus, šių 

protestuotojų žūčių ir sunkių sužeidimų, 

tod÷l palankiai vertina šiuo metu 

vykstančius Vidaus reikalų ministerijos 

prad÷tus su įvykiais Gezi parke susijusių 

skundų administracinius tyrimus, 

ikiteisminius tyrimus ir ombudsmeno 

tyrimus, taip pat naują galimybę parodyti, 

kad visiškai laikomasi teisin÷s valstyb÷s 

principo ir kaltus asmenis patraukti 

atsakomyb÷n; tikisi, kad atliekant šiuos 

tyrimus ir nagrin÷jant skundus bus 

nedelsiant išspręsti susirūpinimą keliantys 

klausimai; ragina Turkiją nustatyti 

tinkamas vidaus patikrinimų procedūras ir 

įsteigti nepriklausomą policijos 

nusižengimų priežiūros instituciją; mano, 

jog įvykiai Gezi parke rodo, kad reikia 

vykdyti plataus užmojo reformas siekiant 
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užtikrinti susirinkimų laisvę; ragina Vidaus 

reikalų ministeriją ir policiją parengti 

metodus, kaip nuosaikiau elgtis 

visuomen÷s protestų atveju, ir ragina jas 

visų pirma nesuimti medicinos darbuotojų, 

teisininkų ir kitų specialistų, užtikrinančių 

pagrindines protestuotojų teises, ir 

netrukdyti jiems atklikti savo darbo; 

užtikrinti susirinkimų laisvę; ragina Vidaus 

reikalų ministeriją ir policiją parengti 

metodus, kaip nuosaikiau elgtis 

visuomen÷s protestų atveju, ir ragina jas 

visų pirma nesuimti medicinos darbuotojų, 

teisininkų ir kitų specialistų, užtikrinančių 

pagrindines protestuotojų teises, ir 

netrukdyti jiems atklikti savo darbo; 

reiškia susirūpinimą d÷l sveikatos 

specialistų, advokatų, akademinių 

darbuotojų, studentų, profesinių 

asociacijų atstovų persekiojimo d÷l jų 

nesmurtinių veiksmų Gezi įvykių metu; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/4 

Pakeitimas  4 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. išreiškia didelį susirūpinimą tuo, kad 

Turkijos žiniasklaidoje labai nedaug 

pranešta apie įvykius Gezi parke ir kad 

atleisti žurnalistai, kritikavę vyriausyb÷s 

reakciją į šiuos įvykius; primena, kad 

saviraiškos laisv÷ ir žiniasklaidos, įskaitant 

skaitmeninę ir socialinę žiniasklaidą, 

pliuralizmas yra vieni iš svarbiausių 

Europos vertybių ir kad nepriklausoma 

spauda yra labai svarbi demokratinei 

visuomenei, nes ji suteikia piliečiams 

galimybę aktyviai dalyvauti 

kolektyviniame sprendimų, grindžiamų 

informacija, pri÷mimo procese ir taip 

stiprina demokratiją; reiškia didelį 

susirūpinimą d÷l naujo interneto įstatymo, 

pagal kurį numatoma pernelyg didel÷ 

prieigos prie interneto kontrol÷ ir 

steb÷sena, ir šis įstatymas gali padaryti 

didelį poveikį saviraiškos laisvei, tiriamajai 

žurnalistikai, demokratinei priežiūrai ir 

galimybei internete gauti įvairiapusiškos 

politin÷s informacijos; atkreipia d÷mesį į 

didelį susirūpinimą, kurį išreišk÷ ES ir 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

organizacija, ir ragina Turkijos vyriausybę 

persvarstyti šį įstatymą pagal Europos 

žiniasklaidos laisv÷s ir saviraiškos laisv÷s 

standartus; dar kartą pakartoja, jog yra 

susirūpinęs tuo, kad didžioji dalis 

žiniasklaidos priklauso didžiuliams įvairių 

15. išreiškia didelį susirūpinimą tuo, kad 

Turkijos žiniasklaidoje labai nedaug 

pranešta apie įvykius Gezi parke ir kad 

atleisti žurnalistai, kritikavę vyriausyb÷s 

reakciją į šiuos įvykius; primena, kad 

saviraiškos laisv÷ ir žiniasklaidos, įskaitant 

skaitmeninę ir socialinę žiniasklaidą, 

pliuralizmas yra vieni iš svarbiausių 

Europos vertybių ir kad nepriklausoma 

spauda yra labai svarbi demokratinei 

visuomenei, nes ji suteikia piliečiams 

galimybę aktyviai dalyvauti 

kolektyviniame sprendimų, grindžiamų 

informacija, pri÷mimo procese ir taip 

stiprina demokratiją; reiškia didelį 

susirūpinimą d÷l naujo interneto įstatymo, 

pagal kurį numatoma pernelyg didel÷ 

prieigos prie interneto kontrol÷ ir 

steb÷sena, ir šis įstatymas gali padaryti 

didelį poveikį saviraiškos laisvei, tiriamajai 

žurnalistikai, demokratinei priežiūrai ir 

galimybei internete gauti įvairiapusiškos 

politin÷s informacijos; atkreipia d÷mesį į 

didelį susirūpinimą, kurį išreišk÷ ES ir 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

organizacija, ir ragina Turkijos vyriausybę 

persvarstyti šį įstatymą pagal Europos 

žiniasklaidos laisv÷s ir saviraiškos laisv÷s 

standartus; dar kartą pakartoja, jog yra 

susirūpinęs tuo, kad didžioji dalis 

žiniasklaidos priklauso didžiuliams įvairių 
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verslo interesų turintiems konglomeratams 

ir yra juose sutelkta, ir atkreipia d÷mesį į 

plačiai paplitusį nerimą keliantį reiškinį – 

žiniasklaidos savininkų ir žurnalistų 

vykdomą vidinę cenzūrą; yra susirūpinęs, 

kad d÷l vyriausyb÷s kritikos iš įvairių 

pareigų žiniasklaidoje buvo atleisti 

žurnalistai; yra labai susirūpinęs d÷l 

procedūrų, kuriomis vadovaujantis 

baudžiami kritišką požiūrį reiškiančios 

žiniasklaidos savininkai; reiškia 

susirūpinimą d÷l valstyb÷s institucijų 

teikiamos akreditacijos padarinių, kurie 

daugiausia nepalankūs opozicinei 

žiniasklaidai; reiškia didelį susirūpinimą 

tuo, kad itin dideliam skaičiui žurnalistų 

šiuo metu taikomas kardomasis kalinimas, 

taip pažeidžiant saviraiškos ir žiniasklaidos 

laisvę, ir ragina Turkijos teismines 

institucijas kuo greičiau peržiūr÷ti ir spręsti 

tokias bylas; atkreipia d÷mesį į ypatingą 

valstyb÷s tarnybos žiniasklaidos vaidmenį 

stiprinant demokratiją ir ragina Turkijos 

vyriausybę užtikrinti jos nepriklausomumą, 

tvarumą ir atitiktį Europos Sąjungos 

standartams; 

verslo interesų turintiems konglomeratams 

ir yra juose sutelkta, ir atkreipia d÷mesį į 

plačiai paplitusį nerimą keliantį reiškinį – 

žiniasklaidos savininkų ir žurnalistų 

vykdomą vidinę cenzūrą; yra susirūpinęs, 

kad d÷l vyriausyb÷s kritikos iš įvairių 

pareigų žiniasklaidoje buvo atleisti 

žurnalistai, kaip antai, Hasan Cemal iš 

„Milliyet“ ir Nazlı Ilıcak iš „Sabah“ 

atvejais; yra labai susirūpinęs d÷l 

procedūrų, kuriomis vadovaujantis 

baudžiami kritišką požiūrį reiškiančios 

žiniasklaidos savininkai; reiškia 

susirūpinimą d÷l valstyb÷s institucijų 

teikiamos akreditacijos padarinių, kurie 

daugiausia nepalankūs opozicinei 

žiniasklaidai; reiškia didelį susirūpinimą 

tuo, kad itin dideliam skaičiui žurnalistų 

šiuo metu taikomas kardomasis kalinimas, 

taip pažeidžiant saviraiškos ir žiniasklaidos 

laisvę, ir ragina Turkijos teismines 

institucijas kuo greičiau peržiūr÷ti ir spręsti 

tokias bylas; atkreipia d÷mesį į ypatingą 

valstyb÷s tarnybos žiniasklaidos vaidmenį 

stiprinant demokratiją ir ragina Turkijos 

vyriausybę užtikrinti jos nepriklausomumą, 

tvarumą ir atitiktį Europos Sąjungos 

standartams; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/5 

Pakeitimas  5 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

26. tvirtai remia vyriausyb÷s iniciatyvą 

siekti išspręsti kurdų klausimą remiantis 

derybomis su KDP, kad būtų galutinai 

baigta KDP teroristų veikla; ragina 

vyriausybę įdiegti reikiamas reformas, 

kuriomis siekiama remti kurdų 

bendruomen÷s socialines, kultūrines ir 

ekonomines teises, be kita ko, užtikrinant 

mokymą kurdų kalba valstybin÷se 

mokyklose, remiantis tinkamomis 

konsultacijomis su reikšmingomis 

suinteresuotosiomis šalimis ir opozicija, 

kurių bendras tikslas – pad÷ti iš tiesų 

svarstyti reikalavimus d÷l pagrindinių teisų 

visiems Turkijos piliečiams; reiškia 

susirūpinimą dideliu apie kurdų klausimą 

rašančių rašytojų ir žurnalistų bylų 

skaičiumi ir kelių kurdų politikų, merų, 

savivaldybių tarybų narių, profesinių 

sąjungų narių, teisininkų, protestuotojų ir 

žmogaus teisių gyn÷jų su÷mimu, susijusiu 

su Kurdistano bendruomenių sąjungos 

(angl. KCK) teismo procesu; ragina 

opoziciją aktyviai remti derybas ir 

reformas, nes jos yra svarbus žingsnis visos 

Turkijos visuomen÷s labui; ragina Turkijos 

valdžios institucijas ir Europos Komisiją 

glaudžiai bendradarbiauti siekiant 

nustatyti, kai bus aptariamas 22 derybų 

skyrius, kokiomis priemon÷mis 

Pasirengimo narystei pagalbos priemon÷s 

26. tvirtai remia vyriausyb÷s iniciatyvą 

siekti išspręsti kurdų klausimą remiantis 

derybomis su KDP, kad būtų galutinai 

baigta KDP teroristų veikla; palankiai 

vertina tai, kad privačiose mokyklose jau 

leidžiama mokyti kurdų kalba, ir ragina 

vyriausybę įdiegti reikiamas reformas, 

kuriomis siekiama remti kurdų 

bendruomen÷s socialines, kultūrines ir 

ekonomines teises, be kita ko, užtikrinant 

mokymą kurdų kalba valstybin÷se 

mokyklose, remiantis tinkamomis 

konsultacijomis su reikšmingomis 

suinteresuotosiomis šalimis ir opozicija, 

kurių bendras tikslas – pad÷ti iš tiesų 

svarstyti reikalavimus d÷l pagrindinių teisų 

visiems Turkijos piliečiams; ragina 

Turkiją pasirašyti Europos Tarybos 

Europos regioninių arba mažumų kalbų 

chartiją; reiškia susirūpinimą dideliu apie 

kurdų klausimą rašančių rašytojų ir 

žurnalistų bylų skaičiumi ir kelių kurdų 

politikų, merų, savivaldybių tarybų narių, 

profesinių sąjungų narių, teisininkų, 

protestuotojų ir žmogaus teisių gyn÷jų 

su÷mimu, susijusiu su Kurdistano 

bendruomenių sąjungos (angl. KCK) 

teismo procesu; ragina opoziciją aktyviai 

remti derybas ir reformas, nes jos yra 

svarbus žingsnis visos Turkijos 

visuomen÷s labui; ragina Turkijos valdžios 
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programomis būtų galima pasinaudoti 

siekiant skatinti tvarų vystymąsi 

pietrytin÷je dalyje; 

institucijas ir Europos Komisiją glaudžiai 

bendradarbiauti siekiant nustatyti, kai bus 

aptariamas 22 derybų skyrius, kokiomis 

priemon÷mis Pasirengimo narystei 

pagalbos priemon÷s programomis būtų 

galima pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 

vystymąsi pietrytin÷je dalyje; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/6 

Pakeitimas  6 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

28. mano, kad klestinčios ir pliuralistin÷s 

visuomen÷s vystymusi labai svarbūs yra 

socialinis dialogas ir socialinių partnerių 

dalyvavimas, nes tai yra ir socialin÷s bei 

ekonomin÷s įtraukties į plačiąją visuomenę 

skatinimo būdas; pabr÷žia, jog svarbu 

toliau daryti pažangą socialin÷s politikos ir 

užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 

visas veiksmingo ir netrukdomo profesinių 

sąjungų veikimo kliūtis, nustatyti 

nacionalinę užimtumo strategiją, spręsti su 

nedeklaruojamu darbu susijusius 

klausimus, išpl÷sti socialin÷s apsaugos 

mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 

moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius; 

atkreipia d÷mesį į tai, kad įgyvendinami 

nauji įstatymai d÷l profesinių sąjungų teisių 

viešajame ir privačiame sektoriuose, ypač 

mažose ir vidutin÷se įmon÷se, ir ragina 

Turkiją d÷ti visas pastangas, kad šie 

įstatymai visiškai atitiktų PDO standartus; 

pabr÷žia, kad svarbu prad÷ti derybas d÷l 19 

derybų skyriaus d÷l socialin÷s politikos ir 

užimtumo; 

28. mano, kad klestinčios ir pliuralistin÷s 

visuomen÷s vystymusi labai svarbūs yra 

socialinis dialogas ir socialinių partnerių 

dalyvavimas, nes tai yra ir socialin÷s bei 

ekonomin÷s įtraukties į plačiąją visuomenę 

skatinimo būdas; pabr÷žia, jog svarbu 

toliau daryti pažangą socialin÷s politikos ir 

užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 

visas veiksmingo ir netrukdomo profesinių 

sąjungų veikimo kliūtis, ypač mažose ir 

vidutin÷se įmon÷se, nustatyti nacionalinę 

užimtumo strategiją, spręsti su 

nedeklaruojamu darbu susijusius 

klausimus, išpl÷sti socialin÷s apsaugos 

mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 

moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius; 

atkreipia d÷mesį į tai, kad įgyvendinami 

nauji įstatymai d÷l profesinių sąjungų teisių 

viešajame ir privačiame sektoriuose, ir 

ragina Turkiją d÷ti visas pastangas, kad šie 

įstatymai visiškai atitiktų PDO standartus; 

pabr÷žia, kad svarbu prad÷ti derybas d÷l 19 

derybų skyriaus d÷l socialin÷s politikos ir 

užimtumo; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/7 

Pakeitimas  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

38. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos kaip 

energetikos centro strateginį vaidmenį ir 

gausius energetinius išteklius, reik÷tų 

apsvarstyti galimybes ES ir Turkijai 

glaudžiai bendradarbiauti energetikos 

srityje ir pradedamo svarstyti 15 derybų 

skyriaus d÷l energetikos vertę siekiant 

nustatyti tinkamą reglamentavimo sistemą; 

be to, pabr÷žia, kad svarbu įtraukti Turkiją 

į Europos energetikos politikos rengimo 

procesą; pažymi, kad reikia atsižvelgti į 

klimato kaitos, atsinaujinančių šaltinių 

energijos ir energijos naudojimo 

efektyvumo prioritetus, ir tod÷l pabr÷žia 

ES ir Turkijos bendradarbiavimo švarios 

energijos klausimais potencialą; prašo 

Komisijos teikti pirmenybę finansavimui, 

kuriuo remiami atsinaujinančių šaltinių 

energijos projektai, elektros energijos 

tinklas ir sujungiamumas Turkijoje; prašo 

Turkijos visiškai įgyvendinti teis÷s aktus 

d÷l poveikio aplinkai vertinimo, nedarant 

jokių išimčių dideliems projektams; 

38. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos kaip 

energetikos centro strateginį vaidmenį ir 

gausius energetinius išteklius, reik÷tų 

apsvarstyti galimybes ES ir Turkijai 

glaudžiai bendradarbiauti energetikos 

srityje ir pradedamo svarstyti 15 derybų 

skyriaus d÷l energetikos vertę siekiant 

nustatyti tinkamą reglamentavimo sistemą; 

be to, pabr÷žia, kad svarbu įtraukti Turkiją 

į Europos energetikos politikos rengimo 

procesą; pažymi, kad reikia atsižvelgti į 

klimato kaitos, atsinaujinančių šaltinių 

energijos ir energijos naudojimo 

efektyvumo prioritetus, ir tod÷l pabr÷žia 

ES ir Turkijos bendradarbiavimo švarios 

energijos klausimais potencialą; prašo 

Komisijos teikti pirmenybę finansavimui, 

kuriuo remiami atsinaujinančių šaltinių 

energijos projektai, elektros energijos 

tinklas ir sujungiamumas Turkijoje; prašo 

Turkijos visiškai įgyvendinti teis÷s aktus 

d÷l poveikio aplinkai vertinimo, nedarant 

jokių išimčių dideliems projektams; ragina 

Turkiją kuo greičiau paskelbti siekį 

mažinti išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį; atkreipia d÷mesį į 

įstatymo Nr. 6446 d÷l elektros energijos 

rinkos pri÷mimą, bet apgailestauja d÷l 

laikino straipsnio, leidžiančio viešosioms 

ir privačiosioms elektros energiją 

gaminančioms įmon÷ms neatsižvelgti į 
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aplinkos teis÷s aktus iki 2018 m.;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/8 

Pakeitimas  8 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

40. palankiai vertina Turkijos 

įsipareigojimą suteikti humanitarinę 

pagalbą beveik milijonui Sirijos pab÷g÷lių; 

prašo Turkijos akylai steb÷ti savo sienas 

siekiant, kad į šalį nepatektų kovotojai ir 

nebūtų tiekiami ginklai grupuot÷ms, 

kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 

duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 

teises ar n÷ra įsipareigojusios siekti Sirijos 

per÷jimo prie demokratijos; mano, kad ES, 

Turkija ir kitos tarptautin÷s 

suinteresuotosios šalys tur÷tų aktyviai d÷ti 

pastangas siekdamos sukurti bendrą 

strateginę viziją, kaip būtų galima 

paskatinti neatid÷liotiną politinį Sirijos 

problemos sprendimą ir paremti politinį ir 

ekonominį regiono stabilumą, ypatingą 

d÷mesį skiriant Jordanijai, Libanui, Iranui 

ir Irakui; ypač atkreipia d÷mesį į Sirijos 

pab÷g÷lių alevitų bendruomen÷s, 

ieškančios prieglobsčio didelių miestų 

pakraščiuose, varganas sąlygas, ir prašo 

Turkijos užtikrinti, kad jiems būtų 

veiksmingai suteikta pagalba; pabr÷žia, jog 

itin svarbu, kad pab÷g÷liams būtų 

užtikrintos galimyb÷s naudotis švietimo ir 

užimtumo paslaugomis, ir kartu reiškia 

susirūpinimą d÷l pab÷g÷lių bendruomenių 

socialinio ir ekonominio poveikio 

miestams ir kaimams, esantiems netoli 

pab÷g÷lių stovyklų; prašo Komisijos, 

40. palankiai vertina Turkijos 

įsipareigojimą suteikti humanitarinę 

pagalbą beveik milijonui Sirijos pab÷g÷lių; 

prašo Turkijos akylai steb÷ti savo sienas 

siekiant, kad į šalį nepatektų kovotojai ir 

nebūtų tiekiami ginklai grupuot÷ms, 

kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 

duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 

teises ar n÷ra įsipareigojusios siekti Sirijos 

per÷jimo prie demokratijos; mano, kad ES, 

Turkija ir kitos tarptautin÷s 

suinteresuotosios šalys tur÷tų aktyviai d÷ti 

pastangas siekdamos sukurti bendrą 

strateginę viziją, kaip būtų galima 

paskatinti neatid÷liotiną politinį ir 

demokratišką Sirijos problemos sprendimą 

ir paremti politinį ir ekonominį regiono 

stabilumą, ypatingą d÷mesį skiriant 

Jordanijai, Libanui, Iranui ir Irakui; ypač 

atkreipia d÷mesį į Sirijos pab÷g÷lių alevitų 

bendruomen÷s, ieškančios prieglobsčio 

didelių miestų pakraščiuose, varganas 

sąlygas, ir prašo Turkijos užtikrinti, kad 

jiems būtų veiksmingai suteikta pagalba; 

pabr÷žia, jog itin svarbu, kad pab÷g÷liams 

būtų užtikrintos galimyb÷s naudotis 

švietimo ir užimtumo paslaugomis, ir kartu 

reiškia susirūpinimą d÷l pab÷g÷lių 

bendruomenių socialinio ir ekonominio 

poveikio miestams ir kaimams, esantiems 

netoli pab÷g÷lių stovyklų; prašo Komisijos, 
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valstybių narių ir tarptautin÷s 

bendruomen÷s glaudžiai bendradarbiauti su 

Turkija pagalbos pab÷g÷liams teikimo 

srityje; 

valstybių narių ir tarptautin÷s 

bendruomen÷s glaudžiai bendradarbiauti su 

Turkija pagalbos pab÷g÷liams teikimo 

srityje; 

Or. en 

 

 


