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11.4.2016 B8-0442/27 

Изменение  27 

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, Мариза Матиаш, 

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 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. осъжда решително сплашването и 

преследването на над 

1000 представители на академичните 

среди, които са подписали петиция, 

призоваваща за мир; подчертава, че 

отговорните за убийството на адвокат 

Тахир Елджи, посветил живота си на 

мира и правата на човека, трябва да 

бъдат изправени пред съда; изразява 

сериозна загриженост във връзка със 

съдебните разследвания, насочени 

главно към членове на Демократичната 

народна партия, както и във връзка с 

продължаващото лишаване от свобода и 

уволненията на местни кметове, в т.ч. 25 

съкметове, и заплахите, надвиснали над 

много от кюрдските политици; 

32. осъжда решително сплашването и 

преследването на над 

1000 представители на академичните 

среди, които са подписали петиция, 

призоваваща за мир; в този контекст 

призовава за освобождаването на 

лицата, лишени от свобода, и осъжда 

налагането на строг тъмничен 

затвор на проф. Музафер Кая, Киванч 

Ерсой и Есра Мунган-Жюрсой; 
подчертава, че отговорните за 

убийството на адвокат Тахир Елджи, 

посветил живота си на мира и правата 

на човека, трябва да бъдат изправени 

пред съда; изразява сериозна 

загриженост във връзка със съдебните 

разследвания, насочени главно към 

членове на Демократичната народна 

партия, както и във връзка с 

продължаващото лишаване от свобода и 

уволненията на местни кметове, в т.ч. 25 

съкметове, и заплахите, надвиснали над 

много от кюрдските политици; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Изменение  28 

Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Барбара Спинели, Хавиер Кусо 

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

Сенра Родригес, Костадинка Кунева, София Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Мариза 

Матиаш, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс 

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 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. изразява съжаление във връзка с 

влизането в сила на 29 ноември 2015 г. 

на Съвместния план за действие между 

ЕС и Турция относно бежанците и 

управлението на миграцията и изразява 

сериозна загриженост относно все по-

зачестяващите съобщения, че 

човешките права на бежанците 

биват нарушавани (депортиране, 

произволно задържане, липса на 

правен статус; подчертава, че 

сътрудничеството между ЕС и Турция в 

областта на миграцията следва да не 

бъде обвързано с графика, 

съдържанието и условията на 

преговорния процес; изразява 

съжаление поради факта, че 

Съвместният план за действие 

между ЕС и Турция относно 

бежанците и управлението на 

миграцията пренебрегва изцяло 

действителното положение на 

мигрантите и бежанците в Турция и 

че този план е отхвърлен от 

международни организации като 

ВКБООН и също така от НПО като 

несъвместим с правото на ЕС и с 

международното право; счита, че да се 
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възлага на Турция да разреши кризата с 

бежанците не е надеждно дългосрочно 

решение на проблема; в този ред на 

мисли подчертава, че 

сътрудничеството в областта на 

миграцията не следва да се използва 

като разменна монета, нито зависи 

единствено от засилване на 

граничните проверки или от процеса 

на присъединяване, а също така 

следва да действа в интерес на 

мигрантите и лицата, търсещи 

убежище, и на признаването на 

техните права; 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;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Изменение  29 

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

Гусман, Анхела Валина, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, 

Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик,Мариза Матиаш, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс 

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 41 

 

Предложение за резолюция Изменение 

41. оценява факта, че Турция доскоро 

поддържаше политика на отворени 

граници за сирийските бежанци; 

приветства влизането в сила на нови 

правила в турския визов режим, 

които вече проправиха пътя за рязко 

намаляване на незаконните 

преминавания; подчертава обаче, че 

трябва да се прилага много по-строга 

визова политика, в съответствие с 

визовата политика на ЕС, по 

отношение на държавите, които 

представляват важен източник на 

незаконна миграция, за да се ограничи 

притокът на мигранти, които не се 

нуждаят от международна закрила, 

през Турция към Европа; подчертава, 

че Турция се нуждае от всяка възможна 

помощ за укрепване на сигурността по 

границите ѝ и за засилване на борбата 

ѝ с незаконното превеждане на хора 

през граница; призовава Турция да 

покаже нулева толерантност и да 

предприеме ефективни мерки за 

спиране на трафикантите на хора и на 

потока от бежанци към гръцките 

острови, което води до сериозни 

хуманитарни, политически и 

41. оценява факта, че Турция доскоро 

поддържаше политика на отворени 

граници за сирийските бежанци и 

призовава за повторното въвеждане 

на тази политика; подчертава, че 

Турция се нуждае от всяка възможна 

помощ за борбата ѝ с незаконното 

превеждане на хора през граница, и 

припомня, че това може да бъде 

постигнато основно чрез 

предоставянето на бежанците на 

пряк законен достъп от Турция към 

ЕС; призовава Турция да покаже нулева 

толерантност и да предприеме 

ефективни мерки за спиране на 

трафикантите на хора; настоятелно 

призовава за въвеждането на 

незабавна, масова и обвързваща схема 

за презаселване пряко от Турция към 

държавите  —  членки на ЕС, което 

също така ще намали риска от загуба 

на човешки живот в морето чрез 
потока на бежанци към гръцките 

острови; насърчава Турция да увеличи 

усилията си по отношение на 

операциите по издирване и спасяване в 

своите териториални води, да 

гарантира по-добро сътрудничество 
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социални проблеми и проблеми, 

свързани със сигурността, на 

територията на ЕС; насърчава по-

тясно сътрудничество между Турция, 

България и Гърция в областта на 
операциите по издирване и спасяване в 

Егейско море, и призовава Frontex да 

предостави подкрепа на турската 

брегова охрана и да засили двустранния 

обмен на информация; признава, че 

мерките срещу незаконното превеждане 

на хора през граница могат да бъдат 

ефективни само ако се извършват 

успоредно с въвеждането на безопасни и 

законни маршрути за бежанците и 

лицата, търсещи убежище, за влизане в 

Европейския съюз; 

между своите компетентни 

координационните центрове за 

спасяване и тези на Гърция и да 

засили двустранния обмен на 

информация относно инциденти, 

свързани с бедствия в морето; 

признава, че мерките срещу 

незаконното превеждане на хора през 

граница могат да бъдат ефективни само 

ако се извършват успоредно с 

въвеждането на безопасни и законни 

маршрути за бежанците и лицата, 

търсещи убежище, за влизане в 

Европейския съюз; 

Or. en 



 

AM\1091935BG.doc  PE579.859v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.4.2016 B8-0442/30 

Изменение  30 

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

Гусман, Анхела Валина, Лидия Сенра Родригес, Костадинка Кунева, Патрик Льо 

Ярик, Мариза Матиаш, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари,  Мартина Михелс 

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 41 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41a. изразява съжаление относно 

факта, че турските органи 

отблъснаха известен брой сирийци 

обратно в тяхната разкъсвана от 

война страна; изразява съжаление, че 

ЕС и неговите държави членки 

обмислят включването на Турция в 

списък на така наречените „сигурни 

страни―, по-специално в контекста 

на влошаването на принципите на 

правовата държава, демокрацията и 

правата на човека, и по-специално в 

Източна Турция, и се опасява, че 

включването в този списък ще бъде в 

ущърб на правото на мъжете и 

жените, страдащи от репресии в 

Турция, да поискат убежище; 

изразява съжаление относно натиска, 

упражняван от Европейския съюз и 

неговите държави членки върху 

Турция, с цел прилагане от страна на 

Турция на много по-строги визова 

политика по отношение на други 

държави;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Изменение  31 

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

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, 

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 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. приветства факта, че турските 

органи и ВКБООН в Турция 

хармонизират своите бази данни за 

регистрация на бежанци в една 

регистрационна система; счита, че е 

спешно да се потърсят технически 

начини тази база данни да стане 

оперативно съвместима и 

съответстваща на Евродак – 

европейската база данни за 

регистрация на лицата, търсещи 

убежище; подчертава, че също така е 

важно, след като бежанците 

напуснат Турция на път към Европа, 

да бъдат снети от турската база 

данни; 

43. приветства факта, че турските 

органи и ВКБООН в Турция 

хармонизират своите бази данни за 

регистрация на бежанци в една 

регистрационна система;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Изменение  32 

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, 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 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. подчертава, че изпълнението на 

споразумението за обратно приемане 

спрямо всички държави членки е 

изключително важно за ЕС, тъй като 

то предоставя възможност за по-

ефективна политика за връщане на 

мигранти, които не се нуждаят от 

международна закрила; приветства 

политическото споразумение, 

постигнато между двете страни на 

срещата на върха ЕС – Турция, 

проведена на 29 ноември 2015 г., 

относно това споразумението за 

обратно приемане между ЕС и Турция 

да започне да се прилага изцяло от 

юни 2016 г.; призовава всички страни 

да изпълняват цялостно и ефективно 

съществуващите двустранни 

споразумения за обратно приемане и 

да гарантират, че основните права на 

завърналите се мигранти се зачитат 

в пълна степен; 

44. изразява съжаление относно 

сключването на споразумението за 

обратно приемане на 1 октомври 

2014 г., което може да бъде 

единствено в ущърб на усилията за 

отварянето на законните пътища на 

миграция и на правата на 

мигрантите и бежанците, като се 

има предвид слабостта на правните 

инструменти, съгласно които те 

получават закрила в Турция; 

призовава решенията на Европейския 

съд по правата на човека в тази 

област да бъдат зачитани и 

изпълнявани, включително когато те 

се отнасят до държави членки;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Изменение  33 

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, 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 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. насърчава турското правителство 

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 не може да бъде 

поставяно в зависимост от 

засилването на граничните проверки, 

но че само по себе си то представлява 

цел за прилагане на всеобщото право 

на свободно движение; призовава 

Комисията да предостави по-голяма 

техническа помощ за изпълнението на 

условията от пътната карта за 

либерализиране на визовия режим; 

Or. en 
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Изменение  34 

Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, Барбара 

Спинели, Марина Албиол Гусман,  Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, 

Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Мартина Михелс, Мариза Матиаш, Таня 

Гонсалес Пеняс, Лидия Сенра Родригес, Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина, 

София Сакорафа   

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 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. 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 Комисията да полага повече 

усилия за ангажиране на 

турскокипърската общност при 

подготовката за пълна хармонизация с 

ЕС в рамките на всеобхватно 

решение; насърчава председателя на 

Европейския парламент да предприеме 

необходимите стъпки в случай на 

споразумение; 

Or. en 
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