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11.4.2016 B8-0442/42 

Grozījums Nr.  42 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. pauž ļoti dziļas bažas par opozīcijas 

Republikāņu tautas partijas (CHP) deputāta 

Eren Erdem apsūdzībām, ka Turcijas 

valsts, iespējams, ir bijusi iesaistīta visu 

vajadzīgo materiālu sagādē, lai izgatavotu 

zarīna gāzi ISIL/Da'esh vajadzībām, kā 

rezultātā 2013. gada augustā tika īstenoti 

gāzes uzbrukumi Sīrijā; aicina ar ANO un 

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas 

(OPCW) izveidotā kopīgā izmeklēšanas 

mehānisma starpniecību vispusīgi izmeklēt 

šīs apsūdzības un ziņot ANO Drošības 

padomei saskaņā ar ANO Drošības 

padomes Rezolūciju Nr. 2118 (2013); 

14. norāda uz opozīcijas Republikāņu 

tautas partijas (CHP) deputāta Eren Erdem 

apsūdzībām, ka Turcijas valsts, iespējams, 

ir bijusi iesaistīta materiālu sagādē, kas 

bija nepieciešami, lai izgatavotu zarīna 

gāzi; aicina ar ANO un Ķīmisko ieroču 

aizlieguma organizācijas (OPCW) 

izveidotā kopīgā izmeklēšanas mehānisma 

starpniecību vispusīgi izmeklēt šīs 

apsūdzības un ziņot ANO Drošības 

padomei saskaņā ar ANO Drošības 

padomes Rezolūciju Nr. 2118 (2013); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Grozījums Nr.  43 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

Verts/ALE 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 dziļu nožēlu par vardarbību, pie 

kuras atkārtoti ķērusies PKK; 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; 

pauž nopietnas bažas par to, ka YPG-H 

kaujinieki ceļ barikādes un rok tranšejas; 

tomēr uzstāj, ka miermīlīgi protesti ir 

jāatļauj; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Grozījums Nr.  44 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

Verts/ALE 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 dziļu nožēlu par vardarbību, pie 

kuras atkārtoti ķērusies PKK; 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; 

tomēr uzstāj, ka miermīlīgi protesti ir 

jāatļauj; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Grozījums Nr.  45 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. atzinīgi vērtē Turcijas dalību globālajā 

koalīcijā pret Da’esh un tās bāzu 

atvēršanu ASV un koalīcijas spēkiem; 
mudina Turciju rīkoties, ievērojot 

nepieciešamo atturību, un pilnībā 

sadarbojoties ar tās rietumu sabiedrotajiem; 

34. mudina Turciju rīkoties, ievērojot 

nepieciešamo atturību, un pilnībā 

sadarbojoties ar tās rietumu sabiedrotajiem, 

lai cīnītos pret Irākas un Levantes Islāma 

valsti (ISIL); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/46 

Grozījums Nr.  46 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

31.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  31.a prasa pārtraukt turēt ieslodzījumā 

vieninieka kamerā PKK līderi Abdullah 

Öcalan, ņemot vērā, ka vairāki ANO 

īpašie referenti ir atkārtoti norādījuši, ka 

ilgstoša ieslodzīšana vieninieka kamerā ir 

nežēlīgs, necilvēcīgs vai pazemojošs 

izturēšanās veids un to var uzskatīt par 

spīdzināšanu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/47 

Grozījums Nr.  47 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

Kati Piri 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. atzinīgi vērtē ievērojamo progresu, kas 

panākts Kipras sarunās par 

atkalapvienošanos, kuras risinājās ANO 

aizbildnībā; atzinīgi vērtē abu kopienu 

vadītāju 2014. gada 11. februāra kopīgo 

deklarāciju kā iespējamā atrisinājuma 

pamatu; neskarot galīgo vienošanos, 

atbalsta Kipras republikas attīstīšanos par 

divu kopienu, divu zonu federāciju ar 

vienu suverenitāti, vienu starptautisko 

juridiskas personas statusu un vienu 

pilsonību, ar politisku vienlīdzību starp 

abām kopienām un vienlīdzīgām iespējām 

visiem tās pilsoņiem, saskaņā ar 

attiecīgajām ANO Drošības padomes 

rezolūcijām un starptautiskajiem tiesību 

aktiem; atzinīgi vērtē Kipras grieķu un 

Kipras turku kopienas vadītāju 

konstruktīvo pieeju, kā arī viņu 

apņemšanos un nenogurstošos centienus 

iespējami drīzāk panākt taisnīgu, 

visaptverošu un dzīvotspējīgu risinājumu; 

uzsver gadu desmitiem ilgušās Kipras 

problēmas risinājuma svarīgo nozīmi 

visam reģionam, kā arī Eiropai/ Eiropas 

Savienībai; tāpēc atzinīgi vērtē jauna 

referenduma par atkalapvienošanos 

iespējamu un aicina visas puses palīdzēt 

sasniegt pozitīvu iznākumu; 

46. atzinīgi vērtē ievērojamo progresu, kas 

panākts Kipras sarunās par 

atkalapvienošanos, kuras risinājās ANO 

aizbildnībā; atzinīgi vērtē abu kopienu 

vadītāju 2014. gada 11. februāra kopīgo 

deklarāciju kā iespējamā atrisinājuma 

pamatu; neskarot galīgo vienošanos, 

atbalsta divu kopienu, divu zonu 

federācijas izveidi ar vienu suverenitāti, 

vienu starptautisko juridiskas personas 

statusu un vienu pilsonību, ar politisku 

vienlīdzību starp abām kopienām un 

vienlīdzīgām iespējām visiem tās 

pilsoņiem, saskaņā ar attiecīgajām ANO 

Drošības padomes rezolūcijām un 

starptautiskajiem tiesību aktiem; atzinīgi 

vērtē Kipras grieķu un Kipras turku 

kopienas vadītāju konstruktīvo pieeju, kā 

arī viņu apņemšanos un nenogurstošos 

centienus iespējami drīzāk panākt taisnīgu, 

visaptverošu un dzīvotspējīgu risinājumu; 

uzsver gadu desmitiem ilgušās Kipras 

problēmas risinājuma svarīgo nozīmi 

visam reģionam, kā arī Eiropai/ Eiropas 

Savienībai; tāpēc atzinīgi vērtē jauna 

referenduma par atkalapvienošanos 

iespējamu un aicina visas puses palīdzēt 

sasniegt pozitīvu iznākumu; 

Or. en 


