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11.4.2016 B8-0442/19 

Grozījums Nr.  19 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

GUE/NGL 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. 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, ar 

nosacījumu, ka Turcijai vispirms ir 

jāizpilda savas sarunu programmā 

paredzētās saistības; 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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/20 

Grozījums Nr.  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. prasa uzlabot muitas savienību un 

paplašināt tās darbības jomu, iekļaujot tajā 

jaunas nozares, tostarp lauksaimniecības 

produktus, pakalpojumus un publisko 

iepirkumu; ņem vērā, ka sarunas par to 

sāksies 2016. gada otrajā pusē; atgādina, ka 

muitas savienība savu potenciālu var 

pilnībā sasniegt tikai tad, kad Turcija 

pilnībā ieviesīs papildprotokolu attiecībā 

uz visām dalībvalstīm; uzskata, ka 

turpmākos ES tirdzniecības nolīgumos ar 

trešām pusēm, jo īpaši ES un ASV 

sarunās par transatlantisko tirdzniecības 

un ieguldījumu partnerību (TTIP), būtu 

jāņem vērā Turcijas intereses; aicina 

uzlabot personu brīvu pārvietošanos un 

veicināt kultūras pieredzes apmaiņu; 

5. prasa uzlabot muitas savienību un 

paplašināt tās darbības jomu, iekļaujot tajā 

jaunas nozares, tostarp lauksaimniecības 

produktus, pakalpojumus un publisko 

iepirkumu; ņem vērā, ka sarunas par to 

sāksies 2016. gada otrajā pusē; atgādina, ka 

muitas savienība savu potenciālu var 

pilnībā sasniegt tikai tad, kad Turcija 

pilnībā ieviesīs papildprotokolu attiecībā 

uz visām dalībvalstīm; aicina uzlabot 

personu brīvu pārvietošanos un veicināt 

kultūras pieredzes apmaiņu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/21 

Grozījums Nr.  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Barbara 

Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atkārtoti norāda, ka Turcijai būtu vairāk 

jāsaskaņo sava ārpolitika ar ES ārpolitiku 

atbilstīgi sarunu programmas noteikumiem; 

uzskata, ka ir būtiski palielināt 

informācijas apmaiņu ar Turciju par 

ārpolitikas jautājumiem un attiecīgos 

gadījumos uzaicināt Turcijas ārlietu 

ministru piedalīties Ārlietu padomes 

sanāksmēs; atgādina, ka Turcija kā svarīga 

tranzītvalsts ir stratēģiski nozīmīga ES 

energoapgādes drošībai; uzskata, ka ir ļoti 

svarīgi ātri attīstīt sadarbību enerģētikas 

jomā un paplašināt enerģijas tranzīta 

koridoru cauri Turcijai uz Eiropas 

Savienību; 

7. atkārtoti norāda, ka Turcijai būtu vairāk 

jāsaskaņo sava ārpolitika ar ES ārpolitiku 

atbilstīgi sarunu programmas noteikumiem; 

atgādina, ka Turcija kā svarīga tranzītvalsts 

ir stratēģiski nozīmīga ES energoapgādes 

drošībai; uzskata, ka ir ļoti svarīgi ātri 

attīstīt sadarbību enerģētikas jomā un 

paplašināt enerģijas tranzīta koridoru cauri 

Turcijai uz Eiropas Savienību; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/22 

Grozījums Nr.  22 

Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atkārtoti norāda uz nepieciešamību 

nostiprināt labas kaimiņattiecības, kas ir 

sarunu programmas pamatdaļa un 

paplašināšanās procesa neatņemama daļa; 

šajā sakarā aicina Turciju vairāk censties 

atrisināt divpusējās domstarpības, tostarp 

nenokārtotās tiesiskās saistības un strīdus 

ar tās tuvākajām kaimiņvalstīm par zemes 

un jūras robežām, kā arī par gaisa telpu, 

saskaņā ar ANO Statūtiem un starptautisko 

tiesību normām, aicina Turcijas valdību 

parakstīt un ratificēt Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Jūras tiesību konvenciju; 

mudina Turcijas valdību izbeigt atkārtotos 

Grieķijas gaisa telpas un teritoriālo ūdeņu 

robežu pārkāpumus, kā arī Turcijas 

militāro gaisa kuģu regulāros lidojumus 

virs Grieķijas salām; mudina Turciju un 

Armēniju sākt normalizēt savas attiecības, 

bez priekšnosacījumiem nodibinot 

diplomātiskas attiecības, un aicina atvērt 

Turcijas un Armēnijas robežas, kas varētu 

uzlabot savstarpējās attiecības, jo īpaši 

saistībā ar pārrobežu sadarbību un 

ekonomisko integrāciju; 

8. atkārtoti norāda uz nepieciešamību 

nostiprināt labas kaimiņattiecības, kas ir 

sarunu programmas pamatdaļa un 

paplašināšanās procesa neatņemama daļa; 

šajā saistībā vēlreiz pauž nožēlu par to, ka 

casus belli draudi, ko Turcijas Lielā 

nacionālā asambleja ir pasludinājusi 

attiecībā uz Grieķiju, vēl joprojām nav 

atsaukti; aicina Turciju vairāk censties 

atrisināt divpusējās domstarpības, tostarp 

nenokārtotās tiesiskās saistības un strīdus 

ar tās tuvākajām kaimiņvalstīm par zemes 

un jūras robežām, kā arī par gaisa telpu, 

saskaņā ar ANO Statūtiem un starptautisko 

tiesību normām, aicina Turcijas valdību 

parakstīt un ratificēt Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Jūras tiesību konvenciju; 

mudina Turcijas valdību izbeigt atkārtotos 

Grieķijas gaisa telpas un teritoriālo ūdeņu 

robežu pārkāpumus, kā arī Turcijas 

militāro gaisa kuģu regulāros lidojumus 

virs Grieķijas salām; mudina Turciju un 

Armēniju sākt normalizēt savas attiecības, 

bez priekšnosacījumiem nodibinot 

diplomātiskas attiecības, un aicina atvērt 

Turcijas un Armēnijas robežas, kas varētu 

uzlabot savstarpējās attiecības, jo īpaši 

saistībā ar pārrobežu sadarbību un 

ekonomisko integrāciju; 
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11.4.2016 B8-0442/23 

Grozījums Nr.  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzskata, ka, pieturoties pie ES 

apņēmības ievērot tiesiskumu un 

pamattiesības, Turcijā steidzami vajadzīgas 

reformas tiesu iestāžu un pamattiesību 

jomā un tiesiskuma, brīvības un drošības 

jomā; neskarot dalībvalstu nostāju, aicina 

Eiropas Savienības Padomi, kad sarunu 

sākšanas kritēriji būs izpildīti, atvērt 

23. sadaļu (tiesu iestādes un pamattiesības) 

un 24. sadaļu (tiesiskums, brīvība un 

drošība) un nodrošināt, ka Turcijas reformu 

procesa pamatā ir ES vērtības un standarti; 

aicina Turciju pilnīgi sadarboties ar 

Eiropas Padomi un Venēcijas komisiju 

saistībā ar tiesu iestāžu reformu; 

9. uzskata, ka, pieturoties pie ES 

apņēmības ievērot tiesiskumu un 

pamattiesības, Turcijā steidzami vajadzīgas 

reformas tiesu iestāžu un pamattiesību 

jomā un tiesiskuma, brīvības un drošības 

jomā; aicina Turciju izpildīt sarunu 

programmā paredzētās saistības, lai, kad 

sarunu sākšanas kritēriji būs izpildīti, 

Eiropas Savienības Padome, neskarot 

dalībvalstu nostāju, varētu ierosināt atvērt 

23. sadaļu (tiesu iestādes un pamattiesības) 

un 24. sadaļu (tiesiskums, brīvība un 

drošība), un nodrošināt, ka Turcijas 

reformu procesa pamatā ir ES vērtības un 

standarti; aicina Turciju pilnīgi sadarboties 

ar Eiropas Padomi un Venēcijas komisiju 

saistībā ar tiesu iestāžu reformu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Grozījums Nr.  24 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia 

Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, João Pimenta 

Lopes, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. pauž dziļas bažas par situācijas 

pasliktināšanos Turcijas dienvidaustrumos; 

atzīst, ka Turcijai ir likumīgas tiesības 

cīnīties pret terorismu; tomēr uzsver, ka 

drošības pasākumi ir jāveic, ievērojot 

tiesiskumu un cilvēktiesības; uzsver, ka 

pretterorisma operācijām jābūt 

proporcionālām un tās nedrīkst būt 

kolektīva sodīšana; nosoda īpašo drošības 

dienestu pārkāpumus un aicina saukt 

vainīgos pie atbildības;  

26. pauž dziļas bažas par situācijas 

pasliktināšanos Turcijas dienvidaustrumos; 

atgādina par Turcijas valdības atbildību 

par visu tās teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju 

aizsardzību, neatkarīgi no izcelsmes, 

kultūras un reliģijas; atzīst, ka Turcijai ir 

likumīgas tiesības cīnīties pret terorismu, 

ievērojot starptautiskās tiesību normas; 

tomēr uzsver, ka drošības pasākumi ir 

jāveic, ievērojot tiesiskumu un 

cilvēktiesības; uzsver, ka visām drošības 

spēku operācijām jābūt proporcionālām un 

tās nedrīkst būt kolektīva sodīšana; nosoda 

īpašo drošības dienestu pārkāpumus un 

aicina saukt vainīgos pie atbildības; aicina 

nodrošināt humanitāro tiesību 

ievērošanu, lai visi ievainotie varētu 

saņemt aprūpi, uz ko viņiem ir tiesības; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/25 

Grozījums Nr.  25 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. nosoda un neuzskata par attaisnojamu 

vardarbību, pie kuras atkārtoti ķērusies 

PKK, kura ir iekļauta ES sastādītajā 

teroristu organizāciju sarakstā; uzsver, ka 

kurdu jautājumu nevar atrisināt vardarbīgā 

ceļā un mudina Turcijas valdību uzņemties 

atbildību par sarunu atsākšanu, lai panāktu 

visaptverošu ilgtspējīgu un kurdu 

jautājuma atrisinājumu; aicina PKK nolikt 

ieročus, atteikties no terorisma taktikas un 

savu prasību paušanai izmantot likumīgus 

līdzekļus; stingri nosoda uzbrukumus 

drošības spēkiem un civiliedzīvotājiem; 

šajā saistībā pauž nopietnas bažas par to, 

ka YPG-H kaujinieki ceļ barikādes un rok 

tranšejas; tomēr uzstāj, ka miermīlīgi 

protesti ir jāatļauj; 

27. pauž dziļas bažas par to, ka izredzes 

rast miermīlīgu un demokrātisku 

risinājumu kurdu problēmai Turcijā ir 

nopietni apdraudētas; uzsver, ka kurdu 

jautājumu nevar atrisināt vardarbīgā ceļā 

un mudina Turcijas valdību izbeigt pret 

kurdu tautu un visām minoritātēm vērstās 

represijas un uzņemties atbildību par 

sarunu atsākšanu, lai panāktu visaptverošu 

un ilgtspējīgu kurdu jautājuma 

atrisinājumu; aicina PKK nolikt ieročus, 

atteikties no terorisma taktikas un savu 

prasību paušanai izmantot likumīgus 

līdzekļus; stingri nosoda uzbrukumus 

drošības spēkiem un civiliedzīvotājiem; 

šajā saistībā pauž nopietnas bažas par to, 

ka YPG-H kaujinieki ceļ barikādes un rok 

tranšejas, un par NVO ziņojumiem par 

satraucošo civiliedzīvotāju situāciju, jo 

īpaši Suras rajonā un Džizrē; tomēr uzstāj, 

ka miermīlīgi protesti ir jāatļauj; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/26 

Grozījums Nr.  26 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González Peñas, João 

Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ana Gomes, Bart Staes, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

28.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  28.a uzsver, ka PKK iekļaušana ES 

teroristu organizāciju sarakstā stāv ceļā 

tam, lai panāktu mieru un sāktu dialogu 

un sarunas, kā arī veicina cilvēktiesību 

pārkāpumus; tāpēc aicina Padomi 

pārskatīt sarakstu un svītrot PKK no tā; 

aicina Turcijas iestādes atsākt sarunas ar 

PKK vadītājiem, lai rastu miermīlīgu 

risinājumu kurdu jautājumam; 

Or. en 

 

 


