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11.4.2016 B8-0442/19 

Изменение  19 

Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Барбара Спинели, Хавиер Кусо 

Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 

Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Таня Гонсалес 

Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

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. 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, при условие че 

Турция изпълни първо своите 

задължения съгласно рамката за 

преговори; 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, 
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икономиката и търговията; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/20 

Изменение  20 

Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Барбара Спинели, Хавиер Кусо 

Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 

Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Таня Гонсалес 

Пеняс, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава за модернизиране на 

митническия съюз и за разширяване на 

неговия обхват, така че да се включат 

нови сектори, в т.ч. селскостопански 

продукти, услуги и обществени 

поръчки; отбелязва, че преговорите по 

темата се очаква да започнат през 

втората половина на 2016 г.; припомня, 

че митническият съюз може да достигне 

пълния си потенциал само когато 

Турция започне да прилага изцяло 

Допълнителния протокол спрямо всички 

държави членки; счита, че интересите 

на Турция следва да бъдат отчитани 

в бъдещите споразумения за свободна 

търговия, сключвани от ЕС с трети 

държави, по-специално в преговорите 

за Трансатлантическо партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ) 

между ЕС и САЩ; призовава за 

подобряване на свободното движение на 

хора и за повишаване на 

междукултурния обмен; 

5. призовава за модернизиране на 

митническия съюз и за разширяване на 

неговия обхват, така че да се включат 

нови сектори, в т.ч. селскостопански 

продукти, услуги и обществени 

поръчки; отбелязва, че преговорите по 

темата се очаква да започнат през 

втората половина на 2016 г.; припомня, 

че митническият съюз може да достигне 

пълния си потенциал само когато 

Турция започне да прилага изцяло 

Допълнителния протокол спрямо всички 

държави членки; призовава за 

подобряване на свободното движение на 

хора и за повишаване на 

междукултурния обмен; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/21 

Изменение  21 

Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Хавиер Кусо Пермуй, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Димитриос Пападимулис, 

Костадинка Кунева, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Таня 

Гонсалес Пеняс, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. отново заявява, че Турция следва да 

продължава да привежда своята външна 

политика в съответствие с тази на ЕС 

съгласно разпоредбите на рамката за 

преговорите; счита, че увеличаването 

на обмена на информация по 

външнополитически въпроси е от 

съществено значение, и приканва 

турския министър на външните 

работи да присъства на заседанията 

на Съвета по външни работи, когато 

това е целесъобразно; припомня 

стратегическото значение на Турция за 

енергийната сигурност на ЕС като 

основна транзитна държава; счита, че 

бързото развитие на енергийното 

сътрудничество и разширяването на 

коридора за енергиен транзит през 

Турция към Европейския съюз е от 

съществено значение; 

7. отново заявява, че Турция следва да 

продължава да привежда своята външна 

политика в съответствие с тази на ЕС 

съгласно разпоредбите на рамката за 

преговорите; припомня стратегическото 

значение на Турция за енергийната 

сигурност на ЕС като основна транзитна 

държава; счита, че бързото развитие на 

енергийното сътрудничество и 

разширяването на коридора за енергиен 

транзит през Турция към Европейския 

съюз е от съществено значение; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/22 

Изменение  22 

София Сакорафа, Барбара Спинели, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол 

Гусман, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Таня Гонсалес Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. отново заявява необходимостта от 

засилване на добросъседските 

отношения, които представляват 

основна част от рамката за преговори и 

съществен елемент от процеса на 

разширяване; в този контекст 

призовава Турция да увеличи усилията 

си за разрешаване на неуредените 

двустранни въпроси, включително 

неуредените правни задължения и 

споровете със своите непосредствени 

съседи относно сухоземните и морските 

граници и въздушното пространство 

съгласно разпоредбите на Устава на 

ООН и международното право; 

призовава турското правителство да 

подпише и ратифицира Конвенцията на 

Организацията на обединените нации по 

морско право (UNCLOS); настоятелно 

призовава турското правителство да 

сложи край на многократните 

нарушения на гръцкото въздушно 

пространство и гръцките териториални 

води, както и на полетите на турски 

военни самолети над гръцки острови; 

настоятелно призовава Турция и 

Армения да пристъпят към 

нормализиране на отношенията си, като 

установят дипломатически отношения 

8. отново заявява необходимостта от 

засилване на добросъседските 

отношения, които представляват 

основна част от рамката за преговори и 

съществен елемент от процеса на 

разширяване; във връзка с това 

изразява съжалението си относно 

факта, че обявената от Турското 

велико народно събрание заплаха, че е 

налице повод за обявяване на война 

срещу Гърция, все още не е оттеглена; 
призовава Турция да увеличи усилията 

си за разрешаване на неуредените 

двустранни въпроси, включително 

неуредените правни задължения и 

споровете със своите непосредствени 

съседи относно сухоземните и морските 

граници и въздушното пространство 

съгласно разпоредбите на Устава на 

ООН и международното право; 

призовава турското правителство да 

подпише и ратифицира Конвенцията на 

Организацията на обединените нации по 

морско право (UNCLOS); настоятелно 

призовава турското правителство да 

сложи край на многократните 

нарушения на гръцкото въздушно 

пространство и гръцките териториални 

води, както и на полетите на турски 
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без предварителни условия, и призовава 

за отваряне на турско-арменската 

граница, което би могло да доведе до 

подобряване на техните връзки, особено 

по отношение на трансграничното 

сътрудничество и икономическата 

интеграция; 

военни самолети над гръцки острови; 

настоятелно призовава Турция и 

Армения да пристъпят към 

нормализиране на отношенията си, като 

установят дипломатически отношения 

без предварителни условия, и призовава 

за отваряне на турско-арменската 

граница, което би могло да доведе до 

подобряване на техните връзки, особено 

по отношение на трансграничното 

сътрудничество и икономическата 

интеграция; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/23 

Изменение  23 

Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Барбара Спинели, Хавиер Кусо 

Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 

Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Таня Гонсалес 

Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че в съответствие с 

ангажираността на ЕС спрямо 

принципите на правовата държава и 

основните ценности е налице неотложна 

необходимост от провеждане на 

реформи в Турция в областите на 

съдебната система, основните права, 

правосъдието, свободата и сигурността; 

призовава Съвета на ЕС, без да се 

засягат позициите на държавите членки, 

да предложи, след като бъдат изпълнени 

официалните показатели за отваряне на 

глави, отварянето на глава 23 („Съдебна 

система и основни права“) и глава 24 

(„Правосъдие, свобода и сигурност“) и 

да гарантира, че процесът на реформи в 

Турция се оформя въз основа на 

ценностите и стандартите на ЕС; 

призовава Турция да работи в тясно 

сътрудничество със Съвета на Европа и 

с Венецианската комисия в областта на 

съдебните реформи; 

9. счита, че в съответствие с 

ангажираността на ЕС спрямо 

принципите на правовата държава и 

основните ценности е налице неотложна 

необходимост от провеждане на 

реформи в Турция в областите на 

съдебната система, основните права, 

правосъдието, свободата и сигурността; 

призовава Турция да изпълни своите 

задължения съгласно рамката за 

преговори, така че Съветът на ЕС, без 

да се засягат позициите на държавите 

членки, да може да предложи, след 

като бъдат изпълнени официалните 

показатели за отваряне на глави, 

отварянето на глава 23 („Съдебна 

система и основни права“) и глава 24 

(„Правосъдие, свобода и сигурност“) и 

да гарантира, че процесът на реформи в 

Турция се оформя въз основа на 

ценностите и стандартите на ЕС; 

призовава Турция да работи в тясно 

сътрудничество със Съвета на Европа и 

с Венецианската комисия в областта на 

съдебните реформи; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Изменение  24 

Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Хавиер Кусо Пермуй, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Лидия Сенра Родригес, 

Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Таня Гонсалес 

Пеняс, Жуан Пимента Лопеш, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. изразява дълбока загриженост по 

повод на влошаващото се положение в 

югоизточната част на Турция; признава 

легитимното право на Турция на борба 

срещу тероризма; подчертава обаче, че 

мерките за сигурност трябва да бъдат 

прилагани при зачитане на принципите 

на правовата държава и правата на 

човека; подчертава, че 

антитерористичните операции 

трябва да бъдат пропорционални и да не 

приемат формата на колективно 

наказание; осъжда неправомерните 

действия на специалните сили за 

сигурност и призовава извършителите 

да бъдат изправени пред съда;  

26. изразява дълбока загриженост по 

повод на влошаващото се положение в 

югоизточната част на Турция; 

припомня, че турското правителство 

носи отговорността да защитава 

всички хора, живеещи на 

територията на страната, 

независимо от техния културен или 

религиозен произход; признава 

легитимното право на Турция на борба 

срещу тероризма при спазване на 

международното право; подчертава 

обаче, че мерките за сигурност трябва 

да бъдат прилагани при зачитане на 

принципите на правовата държава и 

правата на човека; подчертава, че 

всички операции на силите за 

сигурност трябва да бъдат 

пропорционални и да не бъдат под 

формата на колективно наказание; 

осъжда неправомерните действия на 

специалните сили за сигурност и 

призовава извършителите да бъдат 

изправени пред съда; призовава за 

налагане на спазването на 

хуманитарното право, така че всички 

ранени лица да могат да получават 
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грижите, които им се полагат; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/25 

Изменение  25 

Барбара Спинели, Хавиер Кусо Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол 

Гусман, Анхела Валина, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Стелиос 

Кулоглу, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Таня Гонсалес 

Пеняс, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. осъжда и не счита за оправдано 

възобновяването на насилието от 

страна на Кюрдската работническа 

партия (ПКК), която е в списъка на 

терористичните организации на ЕС; 

подчертава, че насилието не е решение 

на кюрдския въпрос, и насърчава 

турското правителство да поеме 

отговорността си за подновяване на 

преговорите с оглед на постигането на 

цялостно и трайно решение на кюрдския 

въпрос; призовава ПКК да свали 

оръжията, да изостави тактиката на 

терористични нападения и да използва 

мирни и законни средства, за да изрази 

своите очаквания; категорично осъжда 

нападенията срещу силите за сигурност 

и цивилни лица; във връзка с това 

изразява сериозна загриженост относно 

изграждането на барикади и 

изкопаването на траншеи от бойците на 

Патриотичното революционно 

младежко движение (YPG-H); настоява 

обаче, че мирните протести трябва да 

бъдат разрешени; 

27. изразява дълбока загриженост във 

връзка с това, че перспективата да се 

постигне мирно и демократично 

решение на кюрдския въпрос в Турция 

е сериозно застрашена; подчертава, че 

насилието не е решение на кюрдския 

въпрос, и насърчава турското 

правителство да прекрати репресиите 

срещу кюрдското население и всички 

малцинства и да поеме отговорността 

си за подновяване на преговорите с 

оглед на постигането на цялостно и 

трайно решение на кюрдския въпрос; 

призовава ПКК да свали оръжията, да 

изостави тактиката на терористични 

нападения и да използва мирни и 

законни средства, за да изрази своите 

очаквания; категорично осъжда 

нападенията срещу силите за сигурност 

и цивилни лица; във връзка с това 

изразява сериозна загриженост относно 

изграждането на барикади и 

изкопаването на траншеи от бойците на 

Патриотичното революционно 

младежко движение (YPG-H) и относно 

сведенията, предоставени от 

неправителствени организации, 

относно будещото тревога 



 

AM\1091914BG.doc  PE579.859v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

положение на гражданското 

население, особено в Сур и Джизре; 

настоява обаче, че мирните протести 

трябва да бъдат разрешени; 

Or. en 



 

AM\1091914BG.doc  PE579.859v01-00 

BG Единство в многообразието BG 
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Изменение  26 

Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Барбара Спинели, Хавиер Кусо 

Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Лидия 

Сенра Родригес, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Костадинка 

Кунева, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Мариза Матиаш, 

Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента Лопеш, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

Ана Гомеш, Барт Стас, Исаскун Билбао Барандика 

 

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 28 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  28a. подчертава, че включването на 

ПКК в списъка на терористичните 

организации на ЕС възпрепятства 

установяването на мир и 

провеждането на диалог и преговори и 

също улеснява нарушаването на 

правата на човека; съответно 

призовава Съвета да преразгледа 

списъка и да заличи ПКК от него; 

призовава турските органи да 

възобновят преговорите с лидерите 

на ПКК с оглед на постигането на 

мирно решение на кюрдския въпрос; 

Or. en 

 

 


