
AM\1205342LV.docx PE652.337v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Lūgumrakstu komiteja

2019/2176(INI)

8.6.2020

GROZĪJUMI Nr.
1 - 24
Atzinuma projekts
Emmanouil Fragkos
(PE648.437v01-00)

Turcija – 2019. gada progresa ziņojums
(2019/2176(INI))



PE652.337v01-00 2/14 AM\1205342LV.docx

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1205342LV.docx 3/14 PE652.337v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Costas 
Mavrides

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā 2018. gada 7.–8. maijā 
Lūgumrakstu komiteja rīkoja faktu 
vākšanas braucienu uz Famagustu (Kiprā); 
tā kā brauciena mērķis bija atkārtoti 
izvērtēt un atjaunināt informāciju par 
situāciju Famagustā un jo īpaši Varošā 
(Turcijas armijas kontrolētajā pilsētas daļā) 
pēc Lūgumraksta Nr. 733/2004 saņemšanas 
un 10 gadus pēc Komitejas iepriekšējā 
faktu vākšanas brauciena, kas notika 2007. 
gada 25.–28. novembrī;

A. tā kā 2018. gada 7.–8. maijā 
Lūgumrakstu komiteja rīkoja faktu 
vākšanas braucienu uz Famagustu (Kiprā) 
saistībā ar Lūgumrakstu Nr. 0733/2004, 
ko Famagustas bēgļu kustības vārdā bija 
iesniedzis Loizos Afxentiou; tā kā 
brauciena mērķis bija atkārtoti izvērtēt un 
atjaunināt informāciju par situāciju 
Famagustā un jo īpaši Varošā (Turcijas 
armijas kontrolētajā pilsētas daļā) pēc 
Lūgumraksta Nr. 733/2004 saņemšanas un 
10 gadus pēc Komitejas iepriekšējā faktu 
vākšanas brauciena, kas notika 2007. gada 
25.–28. novembrī;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā Lūgumrakstu komiteja pēc 
faktu vākšanas brauciena 2018. gada 21. 
novembra ziņojumā konstatēja, ka Varošas 
atdošana tās likumīgajiem iedzīvotājiem ir 
atkarīga no to rezolūciju izpildes, kuras 
iesniegusi pašreizējā ANO Drošības 
padome – vienīgā pārnacionālā 
organizācija, kas var izdarīt reālu 
spiedienu uz Turciju;

B. tā kā Lūgumrakstu komiteja pēc 
faktu vākšanas brauciena 2018. gada 
21. novembra ziņojumā konstatēja, ka 
Varošas atdošana tās likumīgajiem 
iedzīvotājiem ir atkarīga no ANO Drošības 
padomes rezolūciju izpildes;

Or. en



PE652.337v01-00 4/14 AM\1205342LV.docx

LV

Grozījums Nr. 3
Anna-Michelle Asimakopoulou

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā Lūgumrakstu komiteja pēc 
faktu vākšanas brauciena 2018. gada 21. 
novembra ziņojumā konstatēja, ka Varošas 
atdošana tās likumīgajiem iedzīvotājiem ir 
atkarīga no to rezolūciju izpildes, kuras 
iesniegusi pašreizējā ANO Drošības 
padome – vienīgā pārnacionālā 
organizācija, kas var izdarīt reālu spiedienu 
uz Turciju;

B. tā kā Lūgumrakstu komiteja pēc 
faktu vākšanas brauciena 2018. gada 
21. novembra ziņojumā konstatēja, ka 
Varošas atdošana tās likumīgajiem 
iedzīvotājiem ir atkarīga no to rezolūciju 
izpildes, kuras iesniegusi pašreizējā ANO 
Drošības padome — izcilā pārnacionālā 
organizācija, kas var izdarīt reālu spiedienu 
uz Turciju;

Or. el

Grozījums Nr. 4
Gianna Gancia

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā Lūgumrakstu komiteja pēc 
faktu vākšanas brauciena 2018. gada 21. 
novembra ziņojumā konstatēja, ka Varošas 
atdošana tās likumīgajiem iedzīvotājiem ir 
atkarīga no to rezolūciju izpildes, kuras 
iesniegusi pašreizējā ANO Drošības 
padome – vienīgā pārnacionālā 
organizācija, kas var izdarīt reālu 
spiedienu uz Turciju;

B. tā kā Lūgumrakstu komiteja pēc 
faktu vākšanas brauciena 2018. gada 
21. novembra ziņojumā konstatēja, ka 
Varošas atdošana tās likumīgajiem 
iedzīvotājiem ir atkarīga no to rezolūciju 
izpildes, kuras iesniegusi pašreizējā ANO 
Drošības padome — viena no 
pārnacionālajām organizācijām, kas var 
izdarīt reālu spiedienu uz Turciju;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
D apsvērums – ievaddaļa
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Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā 2019. gada 9. oktobrī ANO 
Drošības padome reaģēja uz Turcijas 
valdības provokatīvajām darbībām 
(tostarp apmeklēja Varošas slēgto zonu) 
un uz Turcijas ārlietu ministra pagājušā 
gada septembrī izteiktajām musinošajām 
piezīmēm un sniedza šādu paziņojumu 
SC/13980:

D. tā kā 2019. gada 9. oktobrī ANO 
Drošības padome savā paziņojumā presei 
(SC/13980), kas sekoja pēc 
ģenerālsekretāra palīga Oscar Fernandez-
Taranco brīfinga par situāciju Kiprā, arī 
atgādināja, cik svarīgs ir Varošas statuss: 

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā ANO ģenerālsekretārs 2020. 
gada 7. janvāra ziņojumā norādīja: 
Pārskata periodā Varošai pievērsa lielāku 
uzmanību pēc Turcijas kontrolētās Kipras 
puses publiskajiem paziņojumiem un 
augsta līmeņa apmeklējumiem slēgtajā 
zonā, ko organizēja valsts ziemeļu daļas 
iestādes. Turcijas spēki turpināja ierobežot 
UNFICYP klātbūtni un pārvietošanos 
Varošā. UNFICYP turpināja izmantot visas 
pieejamās tehnoloģijas, tostarp 
satelītattēlus, lai uzlabotu uzraudzību un 
ziņošanu šajā problemātiskajā zonā. 
Apvienoto Nāciju Organizācija joprojām 
uzskata, ka Turcijas valdība ir atbildīga par 
status quo Varošā;

E. tā kā ANO ģenerālsekretārs 2020. 
gada 7. janvāra ziņojumā par ANO 
operāciju Kiprā (S/2020/23) norādīja: 
"Pārskata periodā Varošai pievērsa lielāku 
uzmanību pēc Turcijas kontrolētās Kipras 
puses publiskajiem paziņojumiem un 
augsta līmeņa apmeklējumiem slēgtajā 
zonā, ko organizēja valsts ziemeļu daļas 
iestādes. Turcijas spēki turpināja ierobežot 
UNFICYP klātbūtni un pārvietošanos 
Varošā. UNFICYP turpināja izmantot visas 
pieejamās tehnoloģijas, tostarp 
satelītattēlus, lai uzlabotu uzraudzību un 
ziņošanu šajā problemātiskajā zonā. 
Apvienoto Nāciju Organizācija joprojām 
uzskata, ka Turcijas valdība ir atbildīga par 
status quo Varošā." Pārskata periods bija 
no 2019. gada 20. jūnija līdz 2019. gada 
18. decembrim;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Ádám Kósa
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Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā ANO Drošības padome 2020. 
gada 30. janvāra Rezolūcijā Nr. 2506 
(2020) aicina Turcijas kontrolēto Kipras 
pusi un Turcijas spēkus Stroviljā atjaunot 
militāro status quo, kāds tur bija pirms 
2000. gada 30. jūnija, atgādina par Varošas 
statusu, kā izklāstīts attiecīgajās 
rezolūcijās, un atkārtoti apstiprina, ka būtu 
jāievēro UNFICYP pārvietošanās brīvība;

F. tā kā ANO Drošības padome 2020. 
gada 30. janvāra Rezolūcijā Nr. 2506 
(2020), ar kuru cita starpā tiek pagarināts 
ANO miera uzturēšanas spēku Kiprā 
mandāts, aicina Turcijas kontrolēto Kipras 
pusi un Turcijas spēkus Stroviljā atjaunot 
militāro status quo, kāds tur bija pirms 
2000. gada 30. jūnija, atgādina par Varošas 
statusu, kā izklāstīts attiecīgajās 
rezolūcijās, un atkārtoti apstiprina, ka būtu 
jāievēro UNFICYP pārvietošanās brīvība;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Gianna Gancia

Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā ANO Drošības padome 2020. 
gada 30. janvāra Rezolūcijā Nr. 2506 
(2020) aicina Turcijas kontrolēto Kipras 
pusi un Turcijas spēkus Stroviljā atjaunot 
militāro status quo, kāds tur bija pirms 
2000. gada 30. jūnija, atgādina par Varošas 
statusu, kā izklāstīts attiecīgajās 
rezolūcijās, un atkārtoti apstiprina, ka būtu 
jāievēro UNFICYP pārvietošanās brīvība;

F. tā kā ANO Drošības padome 2020. 
gada 30. janvāra Rezolūcijā Nr. 2506 
(2020) aicina Turcijas kontrolēto Kipras 
pusi un Turcijas spēkus Stroviljā atjaunot 
militāro status quo, kāds tur bija pirms 
2000. gada 30. jūnija, atgādina par Varošas 
statusu, kā izklāstīts attiecīgajās 
rezolūcijās, un atkārtoti apstiprina, ka ir 
jāievēro UNFICYP pārvietošanās brīvība;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Costas 
Mavrides

Atzinuma projekts
G apsvērums
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Atzinuma projekts Grozījums

G. tā kā Turcijas valdība turpināja 
pilnībā ignorēt iepriekš minētos 
starptautiskās sabiedrības, tostarp ANO 
Drošības padomes, aicinājumus, un 
Turcijas viceprezidents 2020. gada 15. 
februārī apmeklēja slēgto Varošas zonu 
kopā ar Turcijas kontrolētās Kipras daļas 
vadības locekļiem un skaidri paziņoja 
Turcijas nodomu atjaunot pārvietošanos 
Varošā saskaņā ar nelikumīgo separātistu 
“pārvaldību” Kipras okupētajā daļā;

G. tā kā Turcijas valdība turpināja 
pilnībā ignorēt iepriekš minētos 
starptautiskās sabiedrības, tostarp ANO 
Drošības padomes, aicinājumus, kad 
2020. gada 15. februārī, piedaloties 
Turcijas viceprezidentam kopā ar Turcijas 
kontrolētās Kipras daļas vadības locekļiem, 
okupētajās teritorijās tika rīkota 
konference par legāla pamata radīšanu 
tam, lai "pārvērstu Varošu par lielu turku 
pilsētu Vidusjūras austrumu daļā", un 
tika skaidri paziņots Turcijas nodoms 
atjaunot pārvietošanos Varošā saskaņā ar 
nelikumīgo separātistu “pārvaldību” Kipras 
okupētajā daļā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
Za apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Za. tā kā 2019. gada 12. decembrī 
Eiropadome apstiprināja secinājumus, ka 
Saprašanās memorands starp Turciju un 
Lībiju par jūras zonu norobežošanu 
Vidusjūrā pārkāpj trešo valstu suverēnās 
tiesības, neatbilst jūras tiesībām un tam 
nevar būt juridisku seku attiecībā uz 
trešām valstīm; 

Or. el

Grozījums Nr. 11
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
Zb apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Zb. tā kā Eiropadome ir apstiprinājusi 
Eiropas Savienības nostāju attiecībā pret 
Turcijas nelikumīgajām urbšanas 
darbībām Kipras ekskluzīvajā ekonomikas 
zonā;

Or. el

Grozījums Nr. 12
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
Zc apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Zc. tā kā Turcijai ir jānovērš 
apdraudējumi un darbības, kas apdraudu 
labas kaimiņattiecības, un ir jārespektē 
ES dalībvalstu suverenitāte un 
jurisdikcija pār to teritoriālajiem ūdeņiem 
un gaisa telpa, kā arī to suverēnās 
tiesības, tostarp jo īpaši tiesības veikt 
dabas resursu izpēti un izmantot, saglabāt 
un pārvaldīt dabas resursus saskaņā ar 
ES un starptautiskajām tiesībām, tostarp 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras 
tiesību konvenciju;

Or. el

Grozījums Nr. 13
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Costas 
Mavrides

Atzinuma projekts
I apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

I. tā kā Varošas atdošana tās 
likumīgajiem iedzīvotājiem būtu milzīgs 
uzticības veicināšanas pasākums un varētu 
kļūt par katalizatoru visaptverošam 

I. tā kā Varošas atdošana tās 
likumīgajiem iedzīvotājiem būtu milzīgs 
uzticības veicināšanas pasākums un varētu 
kļūt par katalizatoru taisnīgam, 
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noregulējumam, radot apstākļus sadarbībai, 
savstarpējai cieņai un uzticībai starp abām 
Kipras kopienām,

visaptverošam un dzīvotspējīgam 
noregulējumam — saskaņā ar 
attiecīgajām ANO Drošības padomes 
rezolūcijām un atbilstoši vērtībām un 
principiem, uz kuriem balstīta ES, un 
acquis, radot apstākļus sadarbībai, 
savstarpējai cieņai un uzticībai starp abām 
Kipras kopienām,

Or. en

Grozījums Nr. 14
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
I apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

I. tā kā Varošas atdošana tās 
likumīgajiem iedzīvotājiem būtu milzīgs 
uzticības veicināšanas pasākums un varētu 
kļūt par katalizatoru visaptverošam 
noregulējumam, radot apstākļus 
sadarbībai, savstarpējai cieņai un uzticībai 
starp abām Kipras kopienām,

I. tā kā Varošas atdošana tās 
likumīgajiem iedzīvotājiem būtu uzticības 
veicināšanas pasākums un varētu sniegt 
ieguldījumu visaptverošā noregulējumā, 
radot apstākļus sadarbībai, savstarpējai 
cieņai un uzticībai starp abām Kipras 
kopienām,

Or. en

Grozījums Nr. 15
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Atzinuma projekts
Ia apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ia. tā kā Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi vairākus lūgumrakstus attiecībā 
uz Turcija, tostarp tādus, kuros ir pausta 
kritika par 2016. gada ES un Turcijas 
paziņojumu par migrācijas krīzes 
risināšanu un paustas bažas saistībā ar 
cilvēktiesību un starptautisko tiesību 
ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz kurdu 
iedzīvotājiem un iebrukumiem Sīrijas 
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teritorijā; 

Or. en

Grozījums Nr. 16
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Atzinuma projekts
1. apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju, 
Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos, ES Padomi 
un visas ES dalībvalstis ANO Drošības 
padomē iesniegt jaunu rezolūciju, kurā 
pausts aicinājums īstenot politiskas un 
ekonomiskas sankcijas pret Turciju 
saistībā ar tās agresiju Vidusjūras 
austrumu daļā un par ANO Drošības 
padomes Rezolūcijas Nr. 550 (1984) un 
Nr. 789 (1992) neievērošanu.

1. aicina Eiropas Komisiju, 
Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos, ES Padomi 
un visas ES dalībvalstis ANO Drošības 
padomē iesniegt jaunu rezolūciju, kurā 
pausts aicinājums atsākt ANO vadībā 
sarunas starp Turciju un Kipru;  atkārtoti 
pauž atbalstu taisnīgam, visaptverošam un 
dzīvotspējīgam noregulējumam, kura 
pamatā ir divu kopienu, divu zonu 
federācijas izveide ar vienotu 
starptautiskas juridiskas personas statusu, 
vienotu suverenitāti un vienotu pilsonību 
un ar šo divu kopienu politisko 
līdzvērtību, kā noteikts ANO Drošības 
padomes rezolūcijās, saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām un ES acquis 
un ievērojot principus, uz kuriem ir 
veidota Savienība; aicina Turciju sākt 
izvest tās bruņotos spēkus no Kipras, 
nodot nodalīto Famagustas sektoru ANO 
saskaņā ar ANO Drošības padomes 
Rezolūciju 550 un atturēties no darbībām, 
kas izmaina demogrāfisko līdzsvaru salā, 
izmantojot nelikumīgu apmetņu 
veidošanas politiku; uzsver, ka ES acquis 
nepieciešams īstenot visā salas teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
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1. apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju, 
Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos, ES Padomi 
un visas ES dalībvalstis ANO Drošības 
padomē iesniegt jaunu rezolūciju, kurā 
pausts aicinājums īstenot politiskas un 
ekonomiskas sankcijas pret Turciju 
saistībā ar tās agresiju Vidusjūras 
austrumu daļā un par ANO Drošības 
padomes Rezolūcijas Nr. 550 (1984) un 
Nr. 789 (1992) neievērošanu.

1. aicina ES iesniegt ANO Drošības 
padomē jaunu rezolūciju par Turciju un tās 
agresiju Vidusjūras austrumu daļā un par 
ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 
550 (1984) un Nr. 789 (1992) 
neievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Markus Buchheit, Gianna Gancia

Atzinuma projekts
1. apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Eiropas Komisiju, 
Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos, ES Padomi 
un visas ES dalībvalstis ANO Drošības 
padomē iesniegt jaunu rezolūciju, kurā 
pausts aicinājums īstenot politiskas un 
ekonomiskas sankcijas pret Turciju saistībā 
ar tās agresiju Vidusjūras austrumu daļā un 
par ANO Drošības padomes Rezolūcijas 
Nr. 550 (1984) un Nr. 789 (1992) 
neievērošanu.

1. aicina Eiropas Komisiju, 
Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos, ES Padomi 
un visas ES dalībvalstis ANO Drošības 
padomē iesniegt jaunu rezolūciju, kurā 
pausts aicinājums īstenot politiskas un 
ekonomiskas sankcijas pret Turciju, 
apturot pirmspievienošanās palīdzību un 
pārtraucot visas pievienošanās sarunas, 
saistībā ar tās agresiju Vidusjūras austrumu 
daļā un par ANO Drošības padomes 
Rezolūcijas Nr. 550 (1984) un Nr. 789 
(1992) neievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
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1.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju, Savienības augsto 
pārstāvi ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, ES Padomi un visas ES 
dalībvalstis apsvērt iespēju apturēt visus 
finanšu nolīgumus starp ES un Turciju, 
jo īpaši iesaldēt pirmspievienošanās 
palīdzību Turcijai, līdz ES varēs būt 
pārliecināta, ka Turcija pilda savas 
līgumā paredzētās saistības pienācīgi 
pārvaldīt līdzekļus un pilnībā ievēro ES 
un starptautiskos tiesību aktus;

Or. el

Grozījums Nr. 20
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Atzinuma projekts
1.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina ES delegāciju Turcijā cieši 
uzraudzīt, kā tiek izmantoti no ES 
fondiem izmaksātie līdzekļi ES un 
Turcijas paziņojuma rezultātā;  uzsver, ka 
līdzekļus no ES fondiem un jebkurus 
instrumentus, ko finansē Eiropas 
Savienība, nevar izmantot tam, lai 
bēgļiem piespiedu kārtā liktu atgriezties 
Sīrijā;  atgādina, ka jebkādai atgriešanai 
uz Sīriju jābūt brīvprātīgai, drošai un 
cilvēka cieņu respektējošai un tā jāveic 
UNCHR kontrolē; 

Or. en

Grozījums Nr. 21
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1.a apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž dziļas bažas par to, ka netiek 
ievērota reliģijas brīvība, par 
diskrimināciju, kas vērsta pret reliģiskām 
minoritātēm, tostarp kristiešiem un 
alevītiem; aicina Turcijas iestādes veikt 
efektīvas reformas domas, apziņas un 
reliģijas brīvības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1.b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b stingri nosoda jebkādas darbības, 
ar kurām tiek veicināti ekstrēmie uzskati, 
kas cenšas panākt vizuālas pārmaiņas 
vēsturiski reliģiskajam piemineklim Hagia 
Sophia un pārvērst to par mošeju;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1.c apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c iesaka Komisijai un Padomei 
saskaņā ar sarunu programmu oficiāli 
apturēt pievienošanās sarunas ar Turciju;

Or. en

Grozījums Nr. 24
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Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1.d apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d aicina Turciju izvest savus 
bruņotos spēkus no Kipras salas un 
atturēties no darbībām, kas izmaina 
demogrāfisko līdzsvaru salā, izmantojot 
nelikumīgu apmetņu veidošanas politiku;

Or. en


