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11.4.2016 B8-0442/8 

Изменение  8 

Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 

Кати Пири 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че ЕС остава 

ангажиран с по-нататъшното 

разширяване като ключова политика 

за насърчаване на мира, 

демокрацията, сигурността и 

благоденствието в Европа; като има 

предвид, че всяка страна кандидатка 

ще бъде оценявана въз основа на 

собствените ѝ заслуги; 

Б. като има предвид, че разширяването 

на ЕС не следва да бъде политическа 

цел сама по себе си; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Изменение  9 

Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

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 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, че Турция е ключов 

стратегически партньор за ЕС и че 

активните и внушаващи доверие 

преговори биха предоставили 

подходяща рамка за използване на 

пълния потенциал на отношенията 

между ЕС и Турция; отбелязва 
съживяването на преговорния процес от 

страна на ЕС и изразява надежда, че 

отварянето на глави ще доведе до 

конкретен напредък; в този контекст 

призовава за конкретен напредък и 

действителен ангажимент от страна 

на Турция; повтаря призива си към 

Комисията да преразгледа начина на 

водене на преговорите досега и 

възможностите за подобряване и 

активизиране на отношенията и 

сътрудничеството между ЕС и 

Турция; изразява твърда подкрепа за 

един структуриран, по-редовен и 

открит политически диалог на 

високо равнище по ключови теми от 

взаимен интерес, като например 

миграцията, борбата срещу 

тероризма, енергетиката, 

икономиката и търговията; 

2. изразява съжаление относно 

съживяването на преговорния процес от 

страна на ЕС; припомня на Комисията 

поетия от нея ангажимент през 2004 

г. да спре преговорите, ако Турция не 

изпълни своите задължения за 

изпълнение на критериите от 

Копенхаген; призовава Комисията и 

Съвета да спрат преговорния процес; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Изменение  10 

Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

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 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. счита, че процесът на 

конституционна реформа следва да 

доведе до възникването на светско, 

плуралистично, приобщаващо и 

толерантно общество; подчертава, че 

една нова конституция следва да се 

основава на широк консенсус, 

обхващащ целия политически спектър и 

обществото като цяло, при пълно 

зачитане на правата на малцинствата, 

независимо от тяхната културна или 

религиозна принадлежност, като така 

ще се осигури стабилна база за 

основните свободи и принципите на 

правовата държава; настоятелно 

призовава Турция да зачита изцяло 

принципите на правовата държава и 

основните права и свободи, по-

специално свободата на религиозните и 

етническите малцинства; подчертава, че 

е необходимо да се приеме всеобхватно 

антидискриминационно 

законодателство, включително за 

забрана на дискриминацията и 

подбуждането към омраза въз основа на 

етническа принадлежност, религия, 

сексуална ориентация, пол или полова 

идентичност, както и да се включи 

забраната за такава дискриминация в 

новата конституция; подчертава, че това 

следва да не възпрепятства Турция да 

19. счита, че процесът на 

конституционна реформа следва да 

доведе до възникването на светско, 

плуралистично, приобщаващо и 

толерантно общество; подчертава, че 

една нова конституция следва да се 

основава на широк консенсус, 

обхващащ целия политически спектър и 

обществото като цяло, при пълно 

зачитане на правата на малцинствата, 

независимо от тяхната културна или 

религиозна принадлежност, като така 

ще се осигури стабилна база за 

основните свободи и принципите на 

правовата държава; настоятелно 

призовава Турция да зачита изцяло 

принципите на правовата държава и 

основните права и свободи, по-

специално свободата на религиозните и 

етническите малцинства; подчертава, че 

е необходимо да се приеме всеобхватно 

антидискриминационно 

законодателство, включително за 

забрана на дискриминацията и 

подбуждането към омраза въз основа на 

етническа принадлежност, религия, 

сексуална ориентация, пол или полова 

идентичност, както и да се включи 

забраната за такава дискриминация в 

новата конституция; подчертава, че това 

следва да не възпрепятства Турция да 



 

AM\1091904BG.doc  PE579.859v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

предоставя конкретни права на 

гражданите въз основа на етнически 

произход, религия или език, така че те 

да могат да запазят своята идентичност; 

отбелязва във връзка с това, че са 

необходими по-нататъшни действия за 

уреждане на проблемите, пред които са 

изправени представителите на гръцкото 

малцинство, по-специално по 

отношение на правата на образование и 

собственост; настоятелно призовава 

турските органи да предприемат 

съдебни мерки срещу лицата и органите, 

отговорни за извършване на всякакви 

престъпления от омраза, включително 

антисемитизъм, както беше обявено в 

правителствения „Пакет за 

демократизация“ през 2013 г.; осъжда 

пасивното поведение на турското 

правителство спрямо сериозните 

заплахи срещу християни и техните 

свещеници в социалните медии; очаква 

от турското правителство да третира 

всеки турски гражданин, без да се 

засягат неговите или нейните 

религиозни убеждения; като се има 

предвид, че Турция има най-голямото 

ромско малцинство в света, призовава 

турските органи да прилагат конкретни 

и ефективни мерки, за да се постигнат 

фактически равни права за ромите в 

турското общество и за да се подобри 

положението на ромите, със специално 

внимание към положението на ромските 

деца и приобщаването на жените от 

ромски произход; 

предоставя конкретни права на 

гражданите въз основа на етнически 

произход, религия или език, така че те 

да могат да запазят своята идентичност; 

отбелязва във връзка с това, че са 

необходими по-нататъшни действия за 

уреждане на проблемите, пред които са 

изправени представителите на гръцкото 

малцинство, по-специално по 

отношение на правата на образование и 

собственост; настоятелно призовава 

турските органи да предприемат 

съдебни мерки срещу лицата и органите, 

отговорни за извършване на всякакви 

престъпления от омраза, включително 

антисемитизъм, както беше обявено в 

правителствения „Пакет за 

демократизация“ през 2013 г.; осъжда 

пасивното поведение на турското 

правителство спрямо сериозните 

заплахи срещу християни и техните 

свещеници в социалните медии; очаква 

от турското правителство да третира 

всеки турски гражданин, без да се 

засягат неговите или нейните 

религиозни убеждения; като се има 

предвид, че Турция има най-голямото 

ромско малцинство в света, призовава 

турските органи да прилагат конкретни 

и ефективни мерки, за да се постигнат 

фактически равни права за ромите в 

турското общество и за да се подобри 

положението на ромите, със специално 

внимание към положението на ромските 

деца и приобщаването на жените от 

ромски произход; призовава Турция да 

признае арменския геноцид; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Изменение  11 

Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

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 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. приветства участието на Турция в 

световната коалиция срещу ИДИЛ и 

предоставянето на достъп на силите 

на САЩ и на коалицията до нейните 

бази; призовава настоятелно Турция 

да действа с необходимата 

сдържаност и при пълно 

сътрудничество със западните 

съюзници; 

34. не е напълно убеден от участието 

на Турция в световната коалиция срещу 

ИДИЛ; 

Or. en 



 

AM\1091904BG.doc  PE579.859v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.4.2016 B8-0442/12 

Изменение  12 

Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

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 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава настоятелно Турция да 

увеличи усилията си да предотвратява 

чуждестранни бойци, парични средства 

или оборудване да стигат до 

ИДИЛ/Даиш и други екстремистки 

групировки през нейната територия; 

изразява загриженост, че е възможно 

турските органи да не са предприели 

всички възможни мерки, за да спират и 

предотвратяват дейността на 

ИДИЛ/Даиш, и по-специално за борба с 

незаконния трафик на петрол през 

турските граници; призовава ЕС да 

укрепи капацитета си за обмен на 

информация и да си сътрудничи отблизо 

с турските органи по този въпрос, с цел 

да окаже по-нататъшна помощ за борба 

с мрежите за незаконно превеждане през 

граница; отбелязва пропуски в 

арестуването на чуждестранни бойци и 

в контрола на границите с Ирак и 

Сирия; 

35. призовава настоятелно Турция да 

предотвратява чуждестранни бойци, 

парични средства или оборудване да 

стигат до ИДИЛ/Даиш и други 

екстремистки групировки през нейната 

територия; изразява загриженост, че е 

възможно турските органи да не са 

предприели всички възможни мерки, за 

да спират и предотвратяват дейността 

на ИДИЛ/Даиш, и по-специално за 

борба с незаконния трафик на петрол 

през турските граници; призовава ЕС да 

укрепи капацитета си за обмен на 

информация и да си сътрудничи отблизо 

с турските органи по този въпрос, с цел 

да окаже по-нататъшна помощ за борба 

с мрежите за незаконно превеждане през 

граница; отбелязва пропуски в 

арестуването на чуждестранни бойци и 

в контрола на границите с Ирак и 

Сирия; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Изменение  13 

Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

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 

загуби на човешки живот в морето; 

37. отбелязва, че Турция направи 

много малко за борбата с незаконната 

имиграция и трафика на хора от 

бреговете ѝ и другите ѝ граници с 

Гърция и България; осъжда факта, че 

тя всъщност използва масивния 

поток на незаконна имиграция като 

техника на изнудване; 
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Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Изменение  14 

Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

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 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. приветства влизането в сила на 29 

ноември 2015 г. на Съвместния план за 

действие между ЕС и Турция относно 

бежанците и управлението на 

миграцията като част от всеобхватна 

програма за сътрудничество на 

основата на споделена отговорност, 

взаимни ангажименти и тяхното 

изпълнение и настоява, че е 

необходимо той да бъде приложен 

незабавно; подчертава, че 

сътрудничеството между ЕС и 

Турция в областта на миграцията 

следва да не бъде обвързано с графика, 

съдържанието и условията на 

преговорния процес; счита, че да се 

възлага на Турция да разреши кризата с 

бежанците не е надеждно дългосрочно 

решение на проблема; призовава за 

солидарност на държавите – членки 

на ЕС, за да се увеличи броят на 

държавите, които приемат бежанци 

за презаселване, в дух на споделяне на 

тежестта и отговорността; 

38. отхвърля Съвместния план за 

действие между ЕС и Турция относно 

бежанците и управлението на 

миграцията; отхвърля възлагането на 

Турция да разреши кризата с бежанците; 

подчертава факта, че Шенгенската 

концепция и политиката на ЕС в 

областта на имиграцията и на 

убежището се провалиха; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Изменение  15 

Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

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 

предостави по-голяма техническа 

помощ за изпълнението на условията 

от пътната карта за либерализиране 

на визовия режим; 

45. отхвърля схемата за 

либерализиране на визовия режим; 

изтъква, че това неизбежно ще доведе 

до още повече неконтролирана 

незаконна имиграция; 

Or. en 



 

AM\1091904BG.doc  PE579.859v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.4.2016 B8-0442/16 

Изменение  16 

Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

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 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. приветства значителния 

напредък, постигнат в преговорите за 

обединението на Кипър под егидата 

на ООН; приветства съвместната 

декларация от 11 февруари 2014 г. на 

двамата лидери като основа за 

споразумение; подкрепя развитието 

на Република Кипър в посока към 

федерация от две общности и две 

зони с единен суверенитет, единна 

международна правосубектност и 

единно гражданство, с политическа 

равнопоставеност между двете 

общности и равни възможности за 

всички граждани, без да се предрешава 

окончателното споразумение и в 

съответствие със съответните 

резолюции на Съвета за сигурност на 

ООН и международното право; 

приветства конструктивния подход 

на лидерите на гръцкокипърската и 

турскокипърската общности на 

острова, както и тяхната 

решителност и неуморни усилия за 

постигане на справедливо, цялостно и 

жизнеспособно решение на проблема 

възможно най-скоро; подчертава 

значението на решаването на 

продължаващия десетилетия 

кипърски проблем за региона като 

цяло и за Европа/Европейския съюз; 

46. се противопоставя на създаването 

на нова кипърска държава, която би 

подкопала легитимността на 

Република Кипър, държава – членка на 

ЕС; 
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поради това приветства 

възможността за провеждане на нов 

референдум относно обединението и 

призовава всички страни да 

допринесат за постигането на 

положителни резултати; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Изменение  17 

Марио Боргецио 

от името на групата ENF 

 

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 Комисията 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. отхвърля инициативата на 

президента на Република Кипър г-н 

Никос Анастасиадис турският да стане 

официален език на ЕС;  

Or. en 

 

 


