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11.4.2016 B8-0442/1 

Predlog spremembe  1 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju pogajalskega okvira za 

pristop Turčije k EU z dne 3. oktobra 

2005, 

– ob upoštevanju pogajalskega okvira za 

Turčijo z dne 3. oktobra 2005, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Predlog spremembe  2 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju, da je v jedru pristopnega 

procesa spoštovanje načel pravne države, 

predvsem načela delitve oblasti, svobode 

izražanja in pravic manjšin, 

– ob upoštevanju, da je v jedru 

pogajalskega procesa spoštovanje načel 

pravne države, predvsem načela delitve 

oblasti, demokracije, svobode izražanja, 

človekovih pravic, pravic manjšin in 

svobode veroizpovedi; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Predlog spremembe  3 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. podpira novo politično sodelovanje EU 

in Turčije pri geopolitičnih izzivih, zlasti 

pri begunski in migracijski krizi; priznava 

velik humanitarni prispevek Turčije, saj 

gosti največje število beguncev na svetu; 

poziva EU in Turčijo, naj združita moči pri 

izboljšanju in zagotavljanju dostojnih 

življenjskih pogojev in osnovnih 

zmogljivosti v begunskih taboriščih ter 

olajšata delo Urada Visokega komisarja 

Združenih narodov za begunce (UNHCR), 

da bi preprečili množično odhajanje 

migrantov; spodbuja EU, naj še naprej 

sodeluje s turškimi vladnimi uradniki, da bi 

zagotovili pravilno dokumentiranje 

migrantov; želi spomniti, da je Turčija ena 

ključnih tranzitnih držav, za begunce in 

migrante, ki potujejo v EU ne le iz Sirije, 

ampak tudi iz številnih drugih držav; 

poudarja, da je sodelovanje s Turčijo 

pomembno za upravljanje begunske krize 

in preprečevanje smrtnih žrtev na morju; 

37. podpira novo politično sodelovanje EU 

in Turčije pri geopolitičnih izzivih, zlasti 

pri begunski in migracijski krizi; priznava 

velik humanitarni prispevek Turčije, saj 

gosti največje število beguncev na svetu; 

poziva EU in Turčijo, naj združita moči pri 

izboljšanju in zagotavljanju dostojnih 

življenjskih pogojev in osnovnih 

zmogljivosti v begunskih taboriščih ter 

olajšata delo Urada Visokega komisarja 

Združenih narodov za begunce (UNHCR), 

da bi preprečili množično odhajanje 

migrantov; spodbuja EU, naj še naprej 

sodeluje s turškimi vladnimi uradniki, da bi 

zagotovili pravilno dokumentiranje 

migrantov; želi spomniti, da je Turčija ena 

ključnih tranzitnih držav, za begunce in 

migrante, ki potujejo v EU ne le iz Sirije, 

ampak tudi iz številnih drugih držav; 

poudarja, da je sodelovanje s Turčijo 

pomembno za upravljanje begunske krize 

in preprečevanje smrtnih žrtev na morju; 

pozdravlja Natovo nadzorno misijo v 

Egejskem morju; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Predlog spremembe  4 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. poudarja, da omejevanje priseljevanja v 

EU ne bi smelo privesti do prisilnega 

vračanja beguncev ali nezakonitega 

odvzema prostosti; ponovno poziva 

Turčijo, naj umakne geografski pridržek 

pri izvajanju Ženevske konvencije; vztraja, 

da je izjemno pomembno vzpostaviti varne 

in zakonite poti za begunce, in države 

članice poziva, naj znatno okrepijo 

prizadevanja za njihovo preselitev; meni, 

da lahko le politična rešitev sirske krize 

zagotovi trajen odgovor na to 

humanitarno krizo; 

42. poudarja, da omejevanje priseljevanja v 

EU ne bi smelo privesti do prisilnega 

vračanja beguncev ali nezakonitega 

odvzema prostosti; ponovno poziva 

Turčijo, naj umakne geografski pridržek 

pri izvajanju Ženevske konvencije iz leta 

1951; vztraja, da je izjemno pomembno 

vzpostaviti varne in zakonite poti za 

begunce, in države članice poziva, naj 

znatno okrepijo prizadevanja za njihovo 

preselitev; meni, da je nujno treba najti 

politično rešitev sirske krize; poziva 

Turčijo, naj znatno okrepi svoja 

prizadevanja za iskanje politične rešitve, 

kar pomeni, da mora premagati svoje 

zadržke v zvezi s sodelovanjem Kurdov pri 

mirovnih pogovorih v Ženevi; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Predlog spremembe  5 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. spodbuja vlado, naj v celoti in brez 

diskriminacije izpolni merila, določena v 

časovnem načrtu za liberalizacijo vizumske 

ureditve, v razmerju do vseh držav članic; 

opozarja, da je liberalizacija vizumske 

ureditve proces, ki temelji na dosežkih, in 

da bodo potovanja brez vizuma turškim 

državljanom omogočena šele, ko bodo 

izpolnjene zahteve; poziva Komisijo, naj 

zagotovi več tehnične pomoči za 

izpolnjevanje pogojev iz načrta za 

liberalizacijo vizumske ureditve; 

45. spodbuja vlado, naj v celoti in brez 

diskriminacije izpolni merila, določena v 

časovnem načrtu za liberalizacijo vizumske 

ureditve, v razmerju do vseh držav članic; 

opozarja, da je liberalizacija vizumske 

ureditve proces, ki temelji na dosežkih ter 

je neposredno povezan s popolnim 

izvajanjem sporazuma med EU in Turčijo 

o ponovnem sprejemu, ter da bo potovanje 

brez vizuma za turške državljane mogoče 

šele, ko bodo izpolnjeni standardi;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Predlog spremembe  6 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. pozdravlja pobudo predsednika Nikosa 

Anastasiadesa, naj turški jezik postane 

uradni jezik EU, in vse strani poziva k 

pospešitvi tega procesa; ugotavlja, da bo 

treba do datuma začetka veljavnosti 

sporazuma o rešitvi vprašanja že dodobra 

pripraviti izvajanje pravnega reda EU v 

prihodnji turško-ciprski zvezni državi; v 

zvezi s tem pozdravlja ustanovitev ad hoc 

odbora obeh skupnosti za pripravo na EU; 

spodbuja Evropski parlament in Komisijo, 

naj okrepita prizadevanja za sodelovanje s 

turškimi Ciprčani v pripravah na polno 

vključitev v EU; poziva predsednika 

Evropskega parlamenta, naj v primeru 

rešitve vprašanja sprejme potrebne ukrepe; 

52. pozdravlja pobudo predsednika Nikosa 

Anastasiadesa, naj turški jezik postane 

uradni jezik EU, in vse strani poziva k 

pospešitvi tega procesa po rešitvi ciprskega 

vprašanja v skladu z vrednotami in načeli, 

na katerih temelji EU; ugotavlja, da bo 

treba do datuma začetka veljavnosti 

sporazuma o rešitvi vprašanja že dodobra 

pripraviti izvajanje pravnega reda EU v 

prihodnji turško-ciprski zvezni državi; v 

zvezi s tem pozdravlja ustanovitev ad hoc 

odbora obeh skupnosti za pripravo na EU; 

spodbuja Evropski parlament in Komisijo, 

naj okrepita prizadevanja za sodelovanje s 

turškimi Ciprčani v pripravah na polno 

vključitev v EU; poziva predsednika 

Evropskega parlamenta, naj v primeru 

rešitve vprašanja sprejme potrebne ukrepe; 

Or. en 

 

 


