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11.4.2016 B8-0442/19 

Predlog spremembe  19 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da je Turčija ključna strateška 

partnerica EU in da bi z dejavnimi in 

verodostojnimi pogajanji začrtali ustrezen 

okvir za izkoriščanje celotnega potenciala 

odnosov med EU in Turčijo; je seznanjen, 

da je EU ponovno oživila pogajalski proces 

in upa, da bo odprtje poglavij prineslo 

konkreten napredek; v zvezi s tem Turčijo 

poziva k dejanskemu napredku in iskreni 

zavezanosti; ponavlja poziv Komisiji, naj 

ponovno oceni, kako so doslej potekala 

pogajanja in kako je mogoče izboljšati in 

okrepiti odnose in sodelovanje med EU in 

Turčijo; močno podpira strukturiran, 

pogostejši in odprt politični dialog na 

visoki ravni o ključnih vprašanjih v 

skupnem interesu, kot so migracija, boj 

proti terorizmu, energija, gospodarstvo in 

trgovina; 

2. poudarja, da je Turčija ključna strateška 

partnerica EU in da bi z dejavnimi in 

verodostojnimi pogajanji začrtali ustrezen 

okvir za izkoriščanje celotnega potenciala 

odnosov med EU in Turčijo; je seznanjen, 

da je EU ponovno oživila pogajalski proces 

in upa, da bo odprtje poglavij prineslo 

konkreten napredek, pod pogojem, da bo 

Turčija najprej izpolnila svoje obveznosti 

iz pogajalskega okvira; v zvezi s tem 

Turčijo poziva k dejanskemu napredku in 

iskreni zavezanosti; ponavlja poziv 

Komisiji, naj ponovno oceni, kako so 

doslej potekala pogajanja in kako je 

mogoče izboljšati in okrepiti odnose in 

sodelovanje med EU in Turčijo; močno 

podpira strukturiran, pogostejši in odprt 

politični dialog na visoki ravni o ključnih 

vprašanjih v skupnem interesu, kot so 

migracija, boj proti terorizmu, energija, 

gospodarstvo in trgovina; 

Or. en 
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Predlog spremembe  20 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios 

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

Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva k posodobitvi carinske unije in 

njeni razširitvi na nove sektorje, vključno s 

kmetijskimi proizvodi, storitvami in 

javnimi naročili; je seznanjen, da naj bi se 

pogajanja o tem začela v drugi polovici leta 

2016; opozarja, da se lahko potencial 

carinske unije v celoti izkoristi le, če 

Turčija v celoti izvaja dodatni protokol v 

povezavi z vsemi državami članicami; 

meni, da bi bilo treba v prihodnjih 

prostotrgovinskih sporazumih med EU in 

tretjimi državami, zlasti pri pogajanjih 

med EU in ZDA o čezatlantskem 

partnerstvu za trgovino in naložbe, 

upoštevati interese Turčije; poziva k 

izboljšanju prostega gibanja oseb in 

povečanju medkulturnih izmenjav; 

5. poziva k posodobitvi carinske unije in 

njeni razširitvi na nove sektorje, vključno s 

kmetijskimi proizvodi, storitvami in 

javnimi naročili; je seznanjen, da naj bi se 

pogajanja o tem začela v drugi polovici leta 

2016; opozarja, da se lahko potencial 

carinske unije v celoti izkoristi le, če 

Turčija v celoti izvaja dodatni protokol v 

povezavi z vsemi državami članicami; 

poziva k izboljšanju prostega gibanja oseb 

in povečanju medkulturnih izmenjav; 

Or. en 
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Predlog spremembe  21 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Javier 

Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ponavlja, da bi morala Turčija v skladu z 

določbami pogajalskega okvira še bolj 

uskladiti svojo zunanjo politiko s politiko 

EU; meni, da je ključno povečati 

izmenjavo informacij o zunanjepolitičnih 

zadevah in poziva turškega zunanjega 

ministra k udeležbi na sejah Sveta za 

zunanje zadeve, ko je to ustrezno; 
opozarja na strateški pomen Turčije za 

energetsko varnost EU, saj je izredno 

pomembna tranzitna država; meni, da je 

hitri razvoj sodelovanja na področju 

energetike in širjenje koridorja za tranzit 

energentov prek Turčije v Evropsko unijo 

bistvenega pomena; 

7. ponavlja, da bi morala Turčija v skladu z 

določbami pogajalskega okvira še bolj 

uskladiti svojo zunanjo politiko s politiko 

EU; opozarja na strateški pomen Turčije za 

energetsko varnost EU, saj je izredno 

pomembna tranzitna država; meni, da je 

hitri razvoj sodelovanja na področju 

energetike in širjenje koridorja za tranzit 

energentov prek Turčije v Evropsko unijo 

bistvenega pomena; 

Or. en 
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Predlog spremembe  22 

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

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. ponavlja, da je treba okrepiti dobre 

sosedske odnose, ki so temeljni del 

pogajalskega okvira in bistveni element 

širitvenega procesa; v zvezi s tem poziva 

Turčijo, naj okrepi prizadevanja za 

reševanje odprtih dvostranskih vprašanj, 

tudi nerešenih pravnih obveznosti ter 

sporov z neposrednimi sosedami zaradi 

kopenskih in morskih meja ter zračnega 

prostora, v skladu z določbami Ustanovne 

listine OZN in mednarodnim pravom; 

poziva turško vlado, naj podpiše in 

ratificira Konvencijo Združenih narodov o 

pomorskem pravu (UNCLOS); poziva 

turško vlado, naj preneha s ponavljajočimi 

se kršitvami grškega zračnega prostora in 

teritorialnih voda, pa tudi preleti turških 

vojaških letal nad grškimi otoki; poziva 

Turčijo in Armenijo, naj uredita 

medsebojne odnose z vzpostavitvijo 

brezpogojnih diplomatskih odnosov, in 

poziva k odprtju meje med Turčijo in 

Armenijo, s čimer bi se lahko odnosi 

izboljšali, s posebnim poudarkom na 

čezmejnem sodelovanju in gospodarskem 

povezovanju; 

8. ponavlja, da je treba okrepiti dobre 

sosedske odnose, ki so temeljni del 

pogajalskega okvira in bistveni element 

širitvenega procesa; v zvezi s tem ponovno 

izraža obžalovanje, da velika narodna 

skupščina Turčije še vedno ni umaknila 

grožnje s povodom za napoved vojne, ki jo 

je izrekla Grčiji; poziva Turčijo, naj okrepi 

prizadevanja za reševanje odprtih 

dvostranskih vprašanj, tudi nerešenih 

pravnih obveznosti ter sporov z 

neposrednimi sosedami zaradi kopenskih 

in morskih meja ter zračnega prostora, v 

skladu z določbami Ustanovne listine OZN 

in mednarodnim pravom; poziva turško 

vlado, naj podpiše in ratificira Konvencijo 

Združenih narodov o pomorskem pravu 

(UNCLOS); poziva turško vlado, naj 

preneha s ponavljajočimi se kršitvami 

grškega zračnega prostora in teritorialnih 

voda, pa tudi preleti turških vojaških letal 

nad grškimi otoki; poziva Turčijo in 

Armenijo, naj uredita medsebojne odnose z 

vzpostavitvijo brezpogojnih diplomatskih 

odnosov, in poziva k odprtju meje med 

Turčijo in Armenijo, s čimer bi se lahko 

odnosi izboljšali, s posebnim poudarkom 

na čezmejnem sodelovanju in 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

gospodarskem povezovanju; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/23 

Predlog spremembe  23 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da so za upoštevanje zavezanosti 

EU pravni državi in temeljnim vrednotam 

v Turčiji nujno potrebne reforme na 

področjih pravosodja in temeljnih pravic 

ter pravice, svobode in varnosti; brez 

poseganja v stališča držav članic poziva 

Svet EU, naj po izpolnitvi uradnih meril 

uspešnosti predlaga odprtje poglavij 23 

(pravosodje in temeljne pravice) in 24 

(pravica, svoboda in varnost) ter zagotovi, 

da bo proces reform v Turčiji oblikovan na 

podlagi vrednot in standardov EU;  poziva 

Turčijo, naj na področju pravosodnih 

reform v celoti sodeluje s Svetom Evrope 

in Beneško komisijo; 

9. meni, da so za upoštevanje zavezanosti 

EU pravni državi in temeljnim vrednotam 

v Turčiji nujno potrebne reforme na 

področjih pravosodja in temeljnih pravic 

ter pravice, svobode in varnosti; poziva 

Turčijo, naj izpolni svoje obveznosti iz 

pogajalskega okvira, da bi lahko Svet EU 

brez poseganja v stališča držav članic in po 

izpolnitvi uradnih meril uspešnosti 

predlagal odprtje poglavij 23 (pravosodje 

in temeljne pravice) in 24 (pravica, 

svoboda in varnost) ter zagotovi, da bo 

proces reform v Turčiji oblikovan na 

podlagi vrednot in standardov EU; poziva 

Turčijo, naj na področju pravosodnih 

reform v celoti sodeluje s Svetom Evrope 

in Beneško komisijo; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Predlog spremembe  24 

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

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

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. izraža globoko zaskrbljenost zaradi vse 

slabših razmer na jugovzhodu Turčije; 

priznava, da ima Turčija legitimno pravico 

do boja proti terorizmu; vendar poudarja, 

da je treba varnostne ukrepe izvajati ob 

spoštovanju pravne države in človekovih 

pravic; poudarja, da morajo biti 

protiteroristične dejavnosti sorazmerne in 

ne smejo biti zasnovane kot kolektivno 

kaznovanje; obsoja neustrezno ravnanje 

posebnih varnostnih sil in poziva, naj se 

storilce kazensko preganja;  

26. izraža globoko zaskrbljenost zaradi vse 

slabših razmer na jugovzhodu Turčije; 

opozarja na odgovornost turške vlade, da 

zaščiti vse ljudi, ki živijo na njenem 

ozemlju, ne glede ne njihovo kulturno ali 

versko poreklo; priznava, da ima Turčija 

legitimno pravico do boja proti terorizmu v 

skladu z mednarodnim pravom; vendar 

poudarja, da je treba varnostne ukrepe 

izvajati ob spoštovanju pravne države in 

človekovih pravic; poudarja, da morajo biti 

vse dejavnosti varnostnih sil sorazmerne in 

ne smejo pomeniti kolektivnega 

kaznovanja; obsoja neustrezno ravnanje 

posebnih varnostnih sil in poziva, naj se 

storilce kazensko preganja; poziva k 

izvrševanju humanitarnega prava, da bi 

bili vsi ranjeni deležni oskrbe, do katere 

so upravičeni; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/25 

Predlog spremembe  25 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sofia Sakorafa, 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. obsoja in ne more upravičiti, da 

Kurdska delavska stranke (PKK), ki je v 

EU na seznamu terorističnih organizacij, 

znova uporablja nasilje; poudarja, da 

nasilje ni rešitev za kurdsko vprašanje, in 

odločno poziva turško vlado, naj prevzame 

odgovornost za obnovitev pogajanj, da bi 

dosegli celovito in trajno rešitev tega 

vprašanja; poziva stranko PKK, naj odloži 

orožje, opusti teroristično taktiko ter svoja 

pričakovanja izraža na miren in zakonit 

način; odločno obsoja napade na varnostne 

sile in civiliste; v zvezi s tem izraža resno 

zaskrbljenost, ker pripadniki 

Domoljubnega revolucionarnega gibanja 

mladine (YDG–H) postavljajo barikade in 

kopljejo obrambne jarke; vendar vztraja, da 

je treba dovoliti mirne proteste; 

27. je močno zaskrbljen, da je možnost za 

dosego mirne in demokratične rešitve 

kurdskega vprašanja v Turčiji resno 

ogrožena; poudarja, da nasilje ni rešitev za 

kurdsko vprašanje, in odločno poziva 

turško vlado, naj neha zatirati kurdsko 

ljudstvo in vse manjšine ter prevzame 

odgovornost za obnovitev pogajanj, da bi 

dosegli celovito in trajno rešitev tega 

vprašanja; poziva stranko PKK, naj odloži 

orožje, opusti teroristično taktiko ter svoja 

pričakovanja izraža na miren in zakonit 

način; odločno obsoja napade na varnostne 

sile in civiliste; v zvezi s tem izraža resno 

zaskrbljenost, ker pripadniki 

Domoljubnega revolucionarnega gibanja 

mladine (YDG-H) postavljajo barikade in 

kopljejo obrambne jarke in ker nevladne 

organizacije poročajo o zaskrbljujočih 

razmerah za civiliste, zlasti v krajih Sur in 

Cizre; vendar vztraja, da je treba dovoliti 

mirne proteste; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/26 

Predlog spremembe  26 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Sofia 

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

João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

Ana Gomes, Bart Staes, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  28a. poudarja, da vključitev stranke PKK 

na evropski seznam terorističnih 

organizacij ovira vzpostavitev miru, 

dialoga in pogajanj, olajšuje pa tudi 

kršitve človekovih pravic; zato poziva 

Svet, naj ponovno pregleda seznam in 

stranko PKK umakne z njega; poziva 

turške oblasti, naj obnovijo pogovore z 

voditelji stranke PKK za mirno rešitev 

kurdskega vprašanja; 

Or. en 

 

 


