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11.4.2016 B8-0442/1 

Изменение  1 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 

Кати Пири 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Позоваване 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид рамката за преговори 

относно присъединяването на Турция 

към ЕС от 3 октомври 2005 г., 

– като взе предвид Рамката за преговори 

за Турция от 3 октомври 2005 г., 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Изменение  2 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 

Кати Пири 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Позоваване 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид факта, че зачитането 

на принципите на правовата държава, 

включително по-специално 

разделението на властите, свободата на 

изразяване на мнение и правата на 

малцинствата, е в основата на процеса 

на присъединяване, 

– като взе предвид факта, че зачитането 

на принципите на правовата държава, 

включително по-специално 

разделението на властите, 

демокрацията, свободата на изразяване 

на мнение, правата на човека, правата 

на малцинствата и свободата на 

вероизповеданието, е в основата на 

процеса на преговори; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Изменение  3 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

Александър Граф Ламбсдорф 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 

Кати Пири 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. подкрепя подновен политически 

ангажимент между ЕС и Турция 

относно геополитическите 

предизвикателства, по-специално във 

връзка с кризата с бежанците и 

миграцията; признава големия 

хуманитарен принос на Турция за 

приемането на най-много бежанци в 

света; настоятелно призовава ЕС и 

Турция да обединят силите си за 

подобряване и гарантиране на достойни 

условия на живот и на основен 

капацитет на бежанските лагери, както и 

да улесняват работата на Агенцията на 

ООН за бежанците (ВКБООН) с цел да 

се избегне масово напускане на 

мигранти; настоятелно призовава ЕС да 

продължи да работи с турските 

правителствени служители, за да се 

осигури правилно документиране на 

мигрантите; припомня, че Турция е една 

от ключовите транзитни държави за 

мигрантите и търсещите убежище лица, 

пътуващи към ЕС не само от Сирия, но 

и от много други държави; подчертава 

важността на сътрудничеството с 

Турция за управлението на кризата с 

бежанците и за предотвратяване на 

37. подкрепя подновен политически 

ангажимент между ЕС и Турция 

относно геополитическите 

предизвикателства, по-специално във 

връзка с кризата с бежанците и 

миграцията; признава големия 

хуманитарен принос на Турция за 

приемането на най-много бежанци в 

света; настоятелно призовава ЕС и 

Турция да обединят силите си за 

подобряване и гарантиране на достойни 

условия на живот и на основен 

капацитет на бежанските лагери, както и 

да улесняват работата на Агенцията на 

ООН за бежанците (ВКБООН) с цел да 

се избегне масово напускане на 

мигранти; настоятелно призовава ЕС да 

продължи да работи с турските 

правителствени служители, за да се 

осигури правилно документиране на 

мигрантите; припомня, че Турция е една 

от ключовите транзитни държави за 

мигрантите и търсещите убежище лица, 

пътуващи към ЕС не само от Сирия, но 

и от много други държави; подчертава 

важността на сътрудничеството с 

Турция за управлението на кризата с 

бежанците и за предотвратяване на 

загуби на човешки живот в морето; 
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загуби на човешки живот в морето; приветства мисията на НАТО за 

наблюдение в Егейско море; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Изменение  4 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 

Кати Пири 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. подчертава, че възпирането на 

миграцията към ЕС не следва да води до 

отблъскване на бежанци или незаконни 

задържания; отново призовава Турция 

да отмени географската резерва при 

прилагането на Женевската конвенция 

от 1951 г.; настоятелно заявява, че е от 

решаващо значение да бъдат създадени 

безопасни и законни пътища за 

бежанците, и настоятелно призовава 

държавите членки да увеличат 

значително своите усилия за 

презаселване; счита, че единственият 

начин да се предостави траен отговор 

на настоящата хуманитарна криза е 
да се намери политическо решение на 

кризата в Сирия; 

42. подчертава, че възпирането на 

миграцията към ЕС не следва да води до 

отблъскване на бежанци или незаконни 

задържания; отново призовава Турция 

да отмени географската резерва при 

прилагането на Женевската конвенция 

от 1951 г.; настоятелно заявява, че е от 

решаващо значение да бъдат създадени 

безопасни и законни пътища за 

бежанците, и настоятелно призовава 

държавите членки да увеличат 

значително своите усилия за 

презаселване; счита, че е наложително 

да се намери политическо решение на 

кризата в Сирия; настоятелно 

призовава Турция да увеличи 

значително усилията си за намиране 

на политическо решение, а именно да 

преодолее резервите си срещу 

участието на кюрдите в мирните 

преговори в Женева; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Изменение  5 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 

Кати Пири 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. насърчава правителството да 

изпълни изцяло и по 

недискриминационен начин критериите, 

определени в пътната карта за 

либерализиране на визовия режим, 

спрямо всички държави членки; 

припомня, че либерализирането на 

визовия режим е процес, основан на 

постигнати резултати, и че на турските 

граждани ще бъде предоставено право 

на безвизови пътувания едва след като 

бъдат постигнати съответните 

стандарти; призовава Комисията да 

предоставя по-голяма техническа 

помощ за изпълнението на условията 

от пътната карта за либерализиране 

на визовия режим; 

45. насърчава правителството да 

изпълни изцяло и по 

недискриминационен начин критериите, 

определени в пътната карта за 

либерализиране на визовия режим, 

спрямо всички държави членки; 

припомня, че либерализирането на 

визовия режим е процес, основан на 

постигнати резултати, пряко свързан с 

пълното изпълнение на 

споразумението за повторно 

приемане между ЕС и Турция, и че на 

турските граждани ще бъде 

предоставено право на безвизови 

пътувания едва след като бъдат 

постигнати съответните стандарти;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Изменение  6 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 

Кати Пири 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. приветства инициативата на 

президента на Република Кипър г-н 

Никос Анастасиадис турският език да 

стане официален език на ЕС и 

настоятелно призовава страните да 

ускорят този процес; отбелязва, че 

прилагането на достиженията на 

правото на ЕС в бъдещата 

турскокипърска съставна част при 

влизането в сила на споразумението 

трябва вече да бъде добре подготвено; 

приветства във връзка с това 

създаването на ad hoc комитет на двете 

общности по подготовката за ЕС; 

насърчава Европейския парламент и 

Европейската комисия да положат 

повече усилия за ангажиране на 

турскокипърската общност при 

подготовката за пълно интегриране в 

ЕС; насърчава председателя на 

Европейския парламент да предприеме 

необходимите стъпки в случай на 

споразумение; 

52. приветства инициативата на 

президента на Република Кипър г-н 

Никос Анастасиадис турският език да 

стане официален език на ЕС и 

настоятелно призовава страните да 

ускорят този процес след уреждането 

на кипърския въпрос в съответствие с 

ценностите и принципите, на които 

е основан ЕС; отбелязва, че прилагането 

на достиженията на правото на ЕС в 

бъдещата турскокипърска съставна част 

при влизането в сила на споразумението 

трябва да бъде вече добре подготвено; 

приветства във връзка с това 

създаването на ad hoc комитет на двете 

общности по подготовката за ЕС; 

насърчава Европейския парламент и 

Европейската комисия да положат 

повече усилия за ангажиране на 

турскокипърската общност при 

подготовката за пълно интегриране в 

ЕС; насърчава председателя на 

Европейския парламент да предприеме 

необходимите стъпки в случай на 

споразумение; 

Or. en 

 

 


