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11.4.2016 B8-0442/1 

Grozījums Nr.  1 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. atsauce 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra sarunu 

programmu par Turcijas pievienošanos 

ES, 

– ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra sarunu 

programmu Turcijai, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Grozījums Nr.  2 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. atsauce 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– ņemot vērā to, ka tiesiskuma ievērošana, 

tostarp jo īpaši varas dalījums, vārda 

brīvība un minoritāšu tiesības, ir 

pievienošanās procesa pamatā, 

– ņemot vērā to, ka tiesiskuma ievērošana, 

tostarp jo īpaši varas dalījums, 

demokrātija, vārda brīvība, cilvēktiesības, 

minoritāšu tiesības un reliģijas brīvība, ir 

sarunu procesa pamatā, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Grozījums Nr.  4 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

Alexander Graf Lambsdorff 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

37. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. atbalsta ES un Turcijas politiskā 

dialoga atjaunošanu ģeopolitisko 

problēmu, jo īpaši bēgļu un migrantu 

krīzes, risināšanā; atzīst Turcijas lielo 

humanitāro ieguldījumu lielākā bēgļu 

skaita pasaulē uzņemšanā; mudina ES un 

Turciju apvienot spēkus, uzlabojot bēgļu 

nometņu pamatsituāciju, nodrošinot 

pienācīgus dzīves apstākļus un veicinot 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Bēgļu 

aģentūras (UNHCR) darbu, lai novērstu 

milzīgā skaita migrantu izbraukšanu; 

mudina ES turpināt sadarbību ar Turcijas 

valdības amatpersonām, lai nodrošinātu 

migrantu pareizu dokumentāciju; atgādina, 

ka Turcija ir viena no galvenajām 

tranzītvalstīm migrantiem un bēgļiem, kuri 

dodas uz ES ne tikai no Sīrijas, bet arī no 

daudzām citām valstīm; uzsver, cik svarīgi 

ir sadarboties ar Turciju, lai pārvaldītu 

bēgļu krīzi un novērstu cilvēku bojāeju 

jūrā; 

37. atbalsta ES un Turcijas politiskā 

dialoga atjaunošanu ģeopolitisko 

problēmu, jo īpaši bēgļu un migrantu 

krīzes, risināšanā; atzīst Turcijas lielo 

humanitāro ieguldījumu lielākā bēgļu 

skaita pasaulē uzņemšanā; mudina ES un 

Turciju apvienot spēkus, uzlabojot bēgļu 

nometņu pamatsituāciju, nodrošinot 

pienācīgus dzīves apstākļus un veicinot 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Bēgļu 

aģentūras (UNHCR) darbu, lai novērstu 

milzīgā skaita migrantu izbraukšanu; 

mudina ES turpināt sadarbību ar Turcijas 

valdības amatpersonām, lai nodrošinātu 

migrantu pareizu dokumentāciju; atgādina, 

ka Turcija ir viena no galvenajām 

tranzītvalstīm migrantiem un bēgļiem, kuri 

dodas uz ES ne tikai no Sīrijas, bet arī no 

daudzām citām valstīm; uzsver, cik svarīgi 

ir sadarboties ar Turciju, lai pārvaldītu 

bēgļu krīzi un novērstu cilvēku bojāeju 

jūrā; atzinīgi vērtē NATO pārraudzības 

misiju Egejas jūrā; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Grozījums Nr.  4 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. uzsver, ka migrācijas uz ES 

ierobežošanai nevajadzētu novest pie bēgļu 

patvēruma noraidījuma vai nelikumīgas 

turēšanas apcietinājumā; atkārtoti aicina 

Turciju atcelt ģeogrāfisko atrunu attiecībā 

uz 1951. gada Ženēvas Konvenciju; uzsver, 

ka ir būtiski svarīgi izveidot drošus un 

likumīgus ceļus bēgļiem, un mudina 

dalībvalstis ievērojami palielināt savus 

pārmitināšanas pasākumus; uzskata, ka 

vienīgi politisks risinājums Sīrijas krīzei ir 

ilgtspējīga atbilde šai humanitārajai 

krīzei; 

42. uzsver, ka migrācijas uz ES 

ierobežošanai nevajadzētu novest pie bēgļu 

patvēruma noraidījuma vai nelikumīgas 

turēšanas apcietinājumā; atkārtoti aicina 

Turciju atcelt ģeogrāfisko atrunu attiecībā 

uz 1951. gada Ženēvas Konvenciju; uzsver, 

ka ir būtiski svarīgi izveidot drošus un 

likumīgus ceļus bēgļiem, un mudina 

dalībvalstis ievērojami palielināt savus 

pārmitināšanas pasākumus; uzskata, ka ir 

absolūti nepieciešams rast politisku 

risinājumu Sīrijas krīzei; mudina Turciju 

ievērojami palielināt savus centienus rast 

politisku risinājumu, proti, atteikties no 

savām iebildēm pret kurdu līdzdalību 

miera sarunās Ženēvā; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Grozījums Nr.  5 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. mudina Turcijas valdību pilnībā un 

nediskriminējoši izpildīt vīzu režīma 

liberalizācijas ceļvedī noteiktos kritērijus 

attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 

ka vīzu režīma liberalizācija ir uz 

nopelniem balstīts process un tikai tad, kad 

būs izpildīti standarti, Turcijas pilsoņiem 

kļūs iespējams ceļot bez vīzas; aicina 

Komisiju sniegt plašāku tehnisko 

palīdzību to vīzu liberalizācijas noteikumu 

izpildīšanai, kas ietverti ceļvedī; 

45. mudina Turcijas valdību pilnībā un 

nediskriminējoši izpildīt vīzu režīma 

liberalizācijas ceļvedī noteiktos kritērijus 

attiecībā uz visām dalībvalstīm; atgādina, 

ka vīzu režīma liberalizācija ir uz 

nopelniem balstīts process, kas ir tieši 

saistīts ar ES un Turcijas 

atpakaļuzņemšanas nolīguma pilnīgu 

īstenošanu, un tikai tad, kad būs izpildīti 

standarti, Turcijas pilsoņiem kļūs 

iespējams ceļot bez vīzas;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Grozījums Nr.  6 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

52. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. atzinīgi vērtē Kipras Republikas 

prezidenta Nicos Anastasiades iniciatīvu 

atzīt turku valodu par oficiālu ES valodu, 

un mudina iesaistītās puses paātrināt šo 

procesu; norāda, ka ir nepieciešams 

iepriekš labi sagatavot ES acquis 

īstenošanu turpmāk topošajā Kipras turku 

federālajā zemē (pavalstī), pirms stāsies 

spēkā izlīguma nolīgums; šajā saistībā 

atzinīgi vērtē abu kopienu ad hoc komitejas 

izveidošanu jautājumiem par gatavošanos 

ES; mudina Eiropas Parlamentu un Eiropas 

Komisiju pastiprināt centienus sadarboties 

ar Kipras turku kopienu, gatavojoties pilnai 

integrācijai Eiropas Savienībā; mudina 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju 

izlīguma panākšanas gadījumā veikt 

vajadzīgos pasākumus; 

52. atzinīgi vērtē Kipras Republikas 

prezidenta Nicos Anastasiades iniciatīvu 

atzīt turku valodu par oficiālu ES valodu, 

un mudina iesaistītās puses paātrināt šo 

procesu pēc tam, kad Kipras jautājums 

būs atrisināts atbilstīgi tām vērtībām un 

principiem, uz kuru pamata ES ir 

dibināta; norāda, ka ir nepieciešams 

iepriekš labi sagatavot ES acquis 

īstenošanu turpmāk topošajā Kipras turku 

federālajā zemē (pavalstī), pirms stāsies 

spēkā izlīguma nolīgums; šajā saistībā 

atzinīgi vērtē abu kopienu ad hoc komitejas 

izveidošanu jautājumiem par gatavošanos 

ES; mudina Eiropas Parlamentu un Eiropas 

Komisiju pastiprināt centienus sadarboties 

ar Kipras turku kopienu, gatavojoties pilnai 

integrācijai Eiropas Savienībā; mudina 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju 

izlīguma panākšanas gadījumā veikt 

vajadzīgos pasākumus; 

Or. en 

 

 

 


