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11.4.2016 B8-0442/42 

Predlog spremembe  42 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je izredno zaskrbljen zaradi obtožb 

Erena Erdema, parlamentarnega poslanca 

Republikanske ljudske stranke (CHP), da 

je bila turška država morda vpletena v 

dobavo vseh sestavin ISIL/Daišu, 

potrebnih za izdelavo plina sarin, kar je 

vodilo do napadov s plinom v Siriji 

avgusta 2013; poziva, naj te obtožbe 

temeljito razišče Skupni preiskovalni 

mehanizem, ki so ga ustanovili Združeni 

narodi in Organizacija za prepoved 

kemičnega orožja (OPCW), ter o tem 

poroča varnostnemu svetu OZN v skladu z 

resolucijo varnostnega sveta OZN št. 

2118(2013); 

14. je seznanjen z obtožbami Erena 

Erdema, parlamentarnega poslanca 

Republikanske ljudske stranke (CHP), 

glede morebitne vpletenosti turške države 
v dobavo sestavin za izdelavo plina sarin; 

poziva, naj te obtožbe temeljito razišče 

Skupni preiskovalni mehanizem, ki so ga 

ustanovili Združeni narodi in Organizacija 

za prepoved kemičnega orožja (OPCW), 

ter o tem poroča varnostnemu svetu OZN v 

skladu z resolucijo varnostnega sveta OZN 

št. 2118(2013); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Predlog spremembe  43 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. globoko obžaluje, da Kurdska delavska 

stranka (PKK) 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; 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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Predlog spremembe  44 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. globoko obžaluje, da Kurdska delavska 

stranka (PKK) 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; 

vendar vztraja, da je treba dovoliti mirne 

proteste; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Predlog spremembe  45 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. pozdravlja sodelovanje Turčije v 

svetovni koaliciji za boj proti Isilu in 

odprtje njenih baz ZDA in koalicijskim 

silam; poziva Turčijo, naj ravna ustrezno 

zadržano in v polni meri sodeluje z 

zahodnimi zaveznicami; 

34. poziva Turčijo, naj ravna ustrezno 

zadržano in v polni meri sodeluje z 

zahodnimi zaveznicami v boju proti 

Islamski državi Iraka in Levanta (ISIL); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/46 

Predlog spremembe  46 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  31a. poziva k izpustitvi vodje PKK 

Abdullaha Öcalana iz samice, saj so 

številni posebni poročevalci OZN večkrat 

poudarili, da je podaljšano zaprtje v 

samici kruto, nehumano ali ponižujoče 

obravnavanje, ki lahko pomeni mučenje; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/47 

Predlog spremembe  47 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. pozdravlja znatni napredek, ki je bil 

dosežen pri pogovorih o ponovni združitvi 

Cipra pod okriljem OZN; pozdravlja 

skupno izjavo dveh voditeljev z dne 11. 

februarja 2014 kot osnovo za rešitev 

vprašanja; podpira, da bi se Republika 

Ciper oblikovala v federacijo dveh 

skupnosti in dveh območij z enotno 

suverenostjo, enotno mednarodno pravno 

osebnostjo in enim samim državljanstvom, 

pri čemer bi bili obe skupnosti politično 

enakovredni, vsi državljani pa bi imeli 

enake možnosti, hkrati pa ta ureditev ne bi 

prejudicirala končnega sporazuma ter bi 

bila v skladu z ustreznimi resolucijami 

Varnostnega sveta OZN in mednarodnim 

pravom; pozdravlja konstruktiven pristop 

voditeljev grško-ciprske in turško-ciprske 

skupnosti na Cipru ter njuno odločenost in 

neutrudna prizadevanja, da bi čim prej 

dosegli pravično, celovito in izvedljivo 

rešitev vprašanja; poudarja, kako 

pomembna bi bila rešitev desetletja 

trajajočega ciprskega problema za celotno 

regijo in Evropo/Evropsko unijo; zato 

pozdravlja možnost ponovnega 

referenduma o ponovni združitvi ter vse 

strani poziva, naj prispevajo k pozitivnemu 

izidu; 

46. pozdravlja znatni napredek, ki je bil 

dosežen pri pogovorih o ponovni združitvi 

Cipra pod okriljem OZN; pozdravlja 

skupno izjavo dveh voditeljev z dne 11. 

februarja 2014 kot osnovo za rešitev 

vprašanja; podpira oblikovanje federacije 

dveh skupnosti in dveh območij z enotno 

suverenostjo, enotno mednarodno pravno 

osebnostjo in enim samim državljanstvom, 

pri čemer bi bili obe skupnosti politično 

enakovredni, vsi državljani pa bi imeli 

enake možnosti, hkrati pa ta ureditev ne bi 

prejudicirala končnega sporazuma ter bi 

bila v skladu z ustreznimi resolucijami 

Varnostnega sveta OZN in mednarodnim 

pravom; pozdravlja konstruktiven pristop 

voditeljev grško-ciprske in turško-ciprske 

skupnosti na Cipru ter njuno odločenost in 

neutrudna prizadevanja, da bi čim prej 

dosegli pravično, celovito in izvedljivo 

rešitev vprašanja; poudarja, kako 

pomembna bi bila rešitev desetletja 

trajajočega ciprskega problema za celotno 

regijo in Evropo/Evropsko unijo; zato 

pozdravlja možnost ponovnega 

referenduma o ponovni združitvi ter vse 

strani poziva, naj prispevajo k pozitivnemu 

izidu; 

Or. en 
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