
 

AM\1091934BG.doc  PE579.859v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

11.4.2016 B8-0442/42 

Изменение  42 

Бодил Валеро, Ребека Хармс, Ска Келер, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. изразява дълбока загриженост по 

повод на твърденията на Ерен Ердем, 

член на парламента от опозиционната 

Републиканска народна партия (CHP), 

че турската държава може да е 

участвала в предоставянето на 

ИДИЛ/Даиш на всички необходими 

материали за производството на газ 

сарин, което доведе до нападения с газ 

в Сирия през август 2013 г.; призовава 

за цялостно разследване на тези 

твърдения от страна на съвместния 

механизъм за разследване, създаден от 

ООН и Организацията за забрана на 

химическото оръжие (ОЗХО), и да се 

докладва на Съвета за сигурност на 

ООН в съответствие с Резолюция 2118 

(2013) на Съвета за сигурност на ООН; 

14. отбелязва твърденията на Ерен 

Ердем, член на парламента от 

опозиционната Републиканска народна 

партия (CHP), че турската държава 

може да е участвала в предоставянето на 

ИДИЛ/Даиш на материали, 

необходими за производството на газ 

сарин; призовава за цялостно 

разследване на тези твърдения от страна 

на съвместния механизъм за 

разследване, създаден от ООН и 

Организацията за забрана на 

химическото оръжие (ОЗХО), и да се 

докладва на Съвета за сигурност на 

ООН в съответствие с Резолюция 2118 

(2013) на Съвета за сигурност на ООН; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Изменение  43 

Бодил Валеро, Ска Келер, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 дълбоко съжаление 

относно възобновяването на насилието 

от страна на Кюрдската работническа 

партия (ПКК), 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; 

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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Изменение  44 

Бодил Валеро, Ска Келер, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 дълбоко съжаление 

относно възобновяването на насилието 

от страна на Кюрдската работническа 

партия (ПКК), 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; 

настоява обаче, че мирните протести 

трябва да бъдат разрешени; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Изменение  45 

Бодил Валеро, Ска Келер, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. приветства участието на Турция 

в световната коалиция срещу ИДИЛ и 

предоставянето на достъп на силите 

на САЩ и на коалицията до нейните 

бази; призовава настоятелно Турция да 

действа с необходимата сдържаност и 

при пълно сътрудничество със 

западните съюзници; 

34. призовава настоятелно Турция да 

действа с необходимата сдържаност и 

при пълно сътрудничество със 

западните съюзници с цел борба срещу 

„Ислямска държава в Ирак и 

Леванта“ (ИДИЛ); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/46 

Изменение  46 

Бодил Валеро, Ребека Хармс, Ска Келер, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 31 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  31a. призовава да се сложи край на 

строгия тъмничен затвор на лидера 

на ПКК Абдула Йоджалан, като се 

има предвид фактът, че няколко 

специални докладчици на ООН 

многократно заявиха, че 

продължителният строг тъмничен 

затвор представлява жестоко, 

нечовешко или унизително 

отношение и може да се равнява на 

изтезание; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/47 

Изменение  47 

Бодил Валеро, Ребека Хармс, Ска Келер, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. приветства значителния напредък, 

постигнат в преговорите за 

обединението на Кипър под егидата на 

ООН; приветства съвместната 

декларация от 11 февруари 2014 г. на 

двамата лидери като основа за 

споразумение; подкрепя развитието на 

Република Кипър в посока към 
федерация от две общности и две зони с 

единен суверенитет, единна 

международна правосубектност и 

единно гражданство, с политическа 

равнопоставеност между двете 

общности и равни възможности за 

всички граждани, без да се предрешава 

окончателното споразумение и в 

съответствие със съответните 

резолюции на Съвета за сигурност на 

ООН и международното право; 

приветства конструктивния подход на 

лидерите на гръцкокипърската и 

турскокипърската общности на острова, 

както и тяхната решителност и 

неуморни усилия за постигане на 

справедливо, цялостно и жизнеспособно 

решение на проблема възможно най-

скоро; подчертава значението на 

решаването на продължаващия 

десетилетия кипърски проблем за 

региона като цяло и за Европа/ 

Европейския съюз; поради това 

46. приветства значителния напредък, 

постигнат в преговорите за 

обединението на Кипър под егидата на 

ООН; приветства съвместната 

декларация от 11 февруари 2014 г. на 

двамата лидери като основа за 

споразумение; подкрепя създаването на 

федерация от две общности и две зони с 

единен суверенитет, единна 

международна правосубектност и 

единно гражданство, с политическа 

равнопоставеност между двете 

общности и равни възможности за 

всички граждани, без да се предрешава 

окончателното споразумение и в 

съответствие със съответните 

резолюции на Съвета за сигурност на 

ООН и международното право; 

приветства конструктивния подход на 

лидерите на гръцкокипърската и 

турскокипърската общности на острова, 

както и тяхната решителност и 

неуморни усилия за постигане на 

справедливо, цялостно и жизнеспособно 

решение на проблема възможно най-

скоро; подчертава значението на 

решаването на продължаващия 

десетилетия кипърски проблем за 

региона като цяло и за Европа/ 

Европейския съюз; поради това 

приветства възможността за провеждане 
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приветства възможността за провеждане 

на нов референдум относно 

обединението и призовава всички 

страни да допринесат за постигането на 

положителни резултати; 

на нов референдум относно 

обединението и призовава всички 

страни да допринесат за постигането на 

положителни резултати; 

Or. en 

 


