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11.4.2016 B8-0442/8 

Grozījums Nr.  8 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā ES joprojām ir apņēmusies 

turpināt paplašināšanos, kas ir svarīga 

politikas pieeja, kā Eiropā sekmēt mieru, 

demokrātiju, drošību un labklājību; tā kā 

katras kandidātvalsts atbilstību vērtēs 

atsevišķi; 

B. tā kā ES paplašināšanās turpināšanai 

nevajadzētu būt pašmērķim; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Grozījums Nr.  9 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka Turcija Eiropas Savienībai ir 

svarīgs stratēģiskais partneris un ka 

aktīvas un ticamas sarunas nodrošinātu 

piemērotu satvaru ES un Turcijas 

attiecību pilna potenciāla izmantošanai; 

pieņem zināšanai to, ka ES ir ar jaunu 

sparu atsākusi sarunu procesu un cer, ka 

sarunu sadaļu atvēršana ļaus panākt 

konkrētu progresu; šajā sakarā prasa 

konkrētu progresu un patiesu 

apņemšanos no Turcijas puses; atkārto 

savu aicinājumu Komisijai vēlreiz 

novērtēt to, kā ir īstenotas līdzšinējās 
sarunas un kā varētu uzlabot un 

pastiprināt ES un Turcijas attiecības un 

sadarbību; pauž atbalstu tam, lai par 

galvenajiem kopīgu interešu jautājumiem, 

piemēram, migrāciju, terorisma 

apkarošanu, enerģētiku, ekonomiku un 

tirdzniecību, notiktu strukturēts un atklāts 

augsta līmeņa politiskais dialogs un tas 

tiktu rīkots biežāk; 

2. pauž nožēlu par to, ka ES ir ar jaunu 

sparu atsākusi sarunu procesu; atgādina 

Komisijai tās 2004. gadā doto solījumu 

apturēt sarunas gadījumā, ja Turcija 

skaidri nepildītu savas saistības 

nodrošināt atbilstību Kopenhāgenas 

kritērijiem; aicina Komisiju un Padomi 

apturēt sarunu procesu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Grozījums Nr.  10 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzskata, ka konstitūcijas reformu 

procesam būtu jāsekmē plurālistiskas, 

iekļaujošas un tolerantas sabiedrības 

izveide; uzsver, ka jaunas konstitūcijas 

pamatā vajadzētu būt plaša politiskā 

spektra un visas sabiedrības vienprātībai un 

pilnīgai minoritāšu tiesību ievērošanai 

neatkarīgi no viņu kultūras vai reliģiskās 

piederības, tādējādi nodrošinot stabilu 

pamatu pamattiesību un tiesiskuma 

ievērošanai; mudina Turciju pilnībā ievērot 

tiesiskumu un pamattiesības un brīvības, jo 

īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu 

brīvību; uzsver nepieciešamību pieņemt 

visaptverošus diskriminācijas apkarošanas 

tiesību aktus, tostarp aizliegt diskrimināciju 

un naidīgus izteikumus uz etniskās 

piederības, reliģijas, seksuālās orientācijas, 

dzimuma un dzimumidentitātes pamata, un 

šādas diskriminācijas aizliegumu iekļaut 

arī jaunā konstitūcijā; uzsver, ka tam 

nevajadzētu liegt Turcijai iespēju piešķirt 

īpašas tiesības pilsoņiem, pamatojoties uz 

viņu etniskās izcelsmes, reliģijas vai 

valodas, lai viņi varētu saglabāt savu 

identitāti; šajā sakarā norāda, ka 

nepieciešama turpmāka rīcība, lai risinātu 

problēmas, ar ko saskaras grieķu 

minoritātes pārstāvji, jo īpaši attiecībā uz 

izglītību un īpašumtiesībām; mudina 

Turcijas iestādes īstenot tiesvedības 

19. uzskata, ka konstitūcijas reformu 

procesam būtu jāsekmē plurālistiskas, 

iekļaujošas un tolerantas sabiedrības 

izveide; uzsver, ka jaunas konstitūcijas 

pamatā vajadzētu būt plaša politiskā 

spektra un visas sabiedrības vienprātībai un 

pilnīgai minoritāšu tiesību ievērošanai 

neatkarīgi no viņu kultūras vai reliģiskās 

piederības, tādējādi nodrošinot stabilu 

pamatu pamattiesību un tiesiskuma 

ievērošanai; mudina Turciju pilnībā ievērot 

tiesiskumu un pamattiesības un brīvības, jo 

īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu 

brīvību; uzsver nepieciešamību pieņemt 

visaptverošus diskriminācijas apkarošanas 

tiesību aktus, tostarp aizliegt diskrimināciju 

un naidīgus izteikumus uz etniskās 

piederības, reliģijas, seksuālās orientācijas, 

dzimuma un dzimumidentitātes pamata, un 

šādas diskriminācijas aizliegumu iekļaut 

arī jaunā konstitūcijā; uzsver, ka tam 

nevajadzētu liegt Turcijai iespēju piešķirt 

īpašas tiesības pilsoņiem, pamatojoties uz 

viņu etniskās izcelsmes, reliģijas vai 

valodas, lai viņi varētu saglabāt savu 

identitāti; šajā sakarā norāda, ka 

nepieciešama turpmāka rīcība, lai risinātu 

problēmas, ar ko saskaras grieķu 

minoritātes pārstāvji, jo īpaši attiecībā uz 

izglītību un īpašumtiesībām; mudina 

Turcijas iestādes īstenot tiesvedības 
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pasākumus pret personām un struktūrām, 

kas atbildīgas par jebkāda veida naida 

noziegumu, tostarp antisemītisma, 

izdarīšanu, kā norādīts valdības 2013. gada 

„Demokratizācijas kopumā”; nosoda 

Turcijas valdības pasīvo attieksmi pret 

nopietnajiem draudiem pret kristiešiem un 

to mācītājiem sociālajos plašsaziņas 

līdzekļos; gaida, ka Turcijas valdības 

attieksme pret Turcijas pilsoņiem nebūs 

atkarīga no pilsoņu reliģiskās pārliecības; 

ņemot vērā to, ka Turcijā ir lielākā romu 

minoritātes kopiena pasaulē, aicina 

Turcijas iestādes īstenot konkrētus un 

efektīvus pasākumus, lai romiem panāktu 

de facto vienlīdzīgas tiesības Turcijas 

sabiedrībā un uzlabot romu situāciju, īpašu 

uzmanību veltot romu bērnu situācijai un 

romu sieviešu integrācijai; 

pasākumus pret personām un struktūrām, 

kas atbildīgas par jebkāda veida naida 

noziegumu, tostarp antisemītisma, 

izdarīšanu, kā norādīts valdības 2013. gada 

„Demokratizācijas kopumā”; nosoda 

Turcijas valdības pasīvo attieksmi pret 

nopietnajiem draudiem pret kristiešiem un 

to mācītājiem sociālajos plašsaziņas 

līdzekļos; gaida, ka Turcijas valdības 

attieksme pret Turcijas pilsoņiem nebūs 

atkarīga no pilsoņu reliģiskās pārliecības; 

ņemot vērā to, ka Turcijā ir lielākā romu 

minoritātes kopiena pasaulē, aicina 

Turcijas iestādes īstenot konkrētus un 

efektīvus pasākumus, lai romiem panāktu 

de facto vienlīdzīgas tiesības Turcijas 

sabiedrībā un uzlabot romu situāciju, īpašu 

uzmanību veltot romu bērnu situācijai un 

romu sieviešu integrācijai; aicina Turciju 

atzīt armēņu genocīdu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Grozījums Nr.  11 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. atzinīgi vērtē Turcijas dalību globālajā 

koalīcijā pret Da’esh un tās bāzu atvēršanu 

ASV un koalīcijas spēkiem; mudina 

Turciju rīkoties, ievērojot nepieciešamo 

atturību, un pilnībā sadarbojoties ar tās 

rietumu sabiedrotajiem; 

34. nav pilnībā pārliecināts par Turcijas 

dalību globālajā koalīcijā pret Da’esh;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Grozījums Nr.  12 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. mudina Turciju turpināt pastiprināt 

pasākumus, kuru mērķis ir neļaut ārvalstu 

kaujiniekiem, finansējumam un 

aprīkojumam caur Turcijas teritoriju 

sasniegt ISIL/Daesh un citus ekstrēmistu 

grupējumus; pauž bažas par iespēju, ka 

Turcijas iestādes nav veikušas visus 

iespējamos pasākumus, lai apturētu un 

novērstu ISIL/Daesh darbības, jo īpaši, lai 

cīnītos pret nelegālu naftas pārvadāšanu 

pāri tās robežām; prasa ES palielināt savas 

pilnvaras apmainīties ar informāciju un 

cieši sadarboties ar Turcijas iestādēm šajā 

jautājumā, lai sniegtu papildu atbalstu 

kontrabandas tīklu apkarošanai; norāda uz 

trūkumiem ārvalstu kaujinieku 

apcietināšanā un robežu kontrolē ar Irāku 

un Sīriju; 

35. mudina Turciju neļaut ārvalstu 

kaujiniekiem, finansējumam un 

aprīkojumam caur Turcijas teritoriju 

sasniegt ISIL/Daesh un citus ekstrēmistu 

grupējumus; pauž bažas par iespēju, ka 

Turcijas iestādes nav veikušas visus 

iespējamos pasākumus, lai apturētu un 

novērstu ISIL/Daesh darbības, jo īpaši, lai 

cīnītos pret nelegālu naftas pārvadāšanu 

pāri tās robežām; prasa ES palielināt savas 

pilnvaras apmainīties ar informāciju un 

cieši sadarboties ar Turcijas iestādēm šajā 

jautājumā, lai sniegtu papildu atbalstu 

kontrabandas tīklu apkarošanai; norāda uz 

trūkumiem ārvalstu kaujinieku 

apcietināšanā un robežu kontrolē ar Irāku 

un Sīriju; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Grozījums Nr.  13 

Mario Borghezio 

ENF 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. norāda, ka Turcija ir izdarījusi ļoti 

maz, lai apkarotu nelegālo imigrāciju un 

cilvēku tirdzniecību no tās krastiem un 

citām robežām uz Grieķiju un Bulgāriju; 

nosoda faktu, ka tā ir izmantojusi 

masveidīgo nelegālās imigrācijas plūsmu 

kā šantāžas līdzekli; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Grozījums Nr.  14 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. atzinīgi vērtē to, ka 2015. gada 

29. novembrī ir uzsākts ES un Turcijas 

kopējais rīcības plāns par bēgļu un 

migrantu pārvaldību, kas ir uz kopēju 

atbildību un abpusēju apņemšanos un 

mērķu sasniegšanu pamatotas 

visaptverošas sadarbības programmas 

daļa, un uzsver vajadzību to nekavējoties 

īstenot; uzsver, ka ES un Turcijas 

sadarbību migrācijas jautājumos 

nevajadzētu saistīt ar sarunu procesa 

kalendāru, saturu un nosacījumiem; 

uzskata, ka bēgļu krīzes nodošana Turcijai 

nav uzticams šīs problēmas ilgtermiņa 

risinājums; aicina ES dalībvalstis izrādīt 

solidaritāti, palielinot to valstu skaitu, 

kuras uzņems bēgļus pārmitināšanai 

dalīta sloga un dalītas atbildības garā;  

38. noraida ES un Turcijas kopīgo rīcības 

plānu attiecībā uz bēgļiem un migrācijas 

pārvaldību; noraida bēgļu krīzes 

nodošanu Turcijai; uzsver, ka Šengenas 

koncepcija un ES imigrācijas un 

patvēruma politika ir cietušas neveiksmi;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Grozījums Nr.  15 

Mario Borghezio 

ENF 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 liberalizāciju 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. noraida vīzu režīma liberalizācijas 

sistēmu; norāda, ka tā neizbēgami izraisīs 

tikai vēl lielāku nekontrolētu nelegālo 

imigrāciju; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Grozījums Nr.  16 

Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. atzinīgi vērtē ievērojamo progresu, kas 

panākts Kipras sarunās par 

atkalapvienošanos, kuras risinājās ANO 

aizbildnībā; atzinīgi vērtē abu kopienu 

vadītāju 2014. gada 11. februāra kopīgo 

deklarāciju kā iespējamā atrisinājuma 

pamatu; neskarot galīgo vienošanos, 

atbalsta Kipras republikas attīstīšanos par 

divu kopienu, divu zonu federāciju ar 

vienu suverenitāti, vienu starptautisko 

juridiskas personas statusu un vienu 

pilsonību, ar politisku vienlīdzību starp 

abām kopienām un vienlīdzīgām iespējām 

visiem tās pilsoņiem, saskaņā ar 

attiecīgajām ANO Drošības padomes 

rezolūcijām un starptautiskajiem tiesību 

aktiem; atzinīgi vērtē Kipras grieķu un 

Kipras turku kopienas vadītāju 

konstruktīvo pieeju, kā arī viņu 

apņemšanos un nenogurstošos centienus 

iespējami drīzāk panākt taisnīgu, 

visaptverošu un dzīvotspējīgu risinājumu; 

uzsver gadu desmitiem ilgušās Kipras 

problēmas risinājuma svarīgo nozīmi 

visam reģionam, kā arī Eiropai/ Eiropas 

Savienībai; tāpēc atzinīgi vērtē jauna 

referenduma par atkalapvienošanos 

iespējamu un aicina visas puses palīdzēt 

sasniegt pozitīvu iznākumu; 

46. iebilst pret jaunas Kipras valsts izveidi, 

kas apdraudētu ES dalībvalsts Kipras 

leģitimitāti;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Grozījums Nr.  17 

Mario Borghezio 

ENF 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. noraida Kipras Republikas prezidenta 

Nicos Anastasiades iniciatīvu atzīt turku 

valodu par oficiālu ES valodu;  

Or. en 

 

 


