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Kati Piri 

2016. aasta Türgi aruanne 

2016/2308(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. toonitab ELi ja Türgi heade suhete 

strateegilist tähtsust ja koostöö suurt 

lisaväärtust probleemide lahendamisel, 

millega mõlemad pooled silmitsi seisavad; 

möönab, et alates 2004. aastast, mil EL 

Türgiga ühinemisläbirääkimisi alustas, on 

nii Türgis kui ka ELis toimunud sisemised 

muutused; peab kahetsusväärseks, et 

ühinemisvahendeid ei ole kasutatud täies 

ulatuses, et inimõiguste ja õigusriigi 

põhimõtete valdkonnas, mis moodustavad 

Kopenhaageni kriteeriumide tuuma, on 

toimunud tagasiminek ja et aastate jooksul 

on avalikkuse toetus Türgi täielikule ELiga 

integreerumisele mõlemal poolel 

vähenenud; soovib jätkata koostööd ja 

konstruktiivset ning avatud dialoogi Türgi 

valitsusega, et käsitleda ühiseid probleeme 

ja prioriteete, nagu piirkonna stabiilsus, 

olukord Süürias, ränne ja julgeolek; 

3. toonitab ELi ja Türgi heade suhete 

strateegilist tähtsust ja koostöö suurt 

lisaväärtust probleemide lahendamisel, 

millega mõlemad pooled silmitsi seisavad; 

möönab, et alates 2004. aastast, mil EL 

Türgiga ühinemisläbirääkimisi alustas, on 

nii Türgis kui ka ELis toimunud sisemised 

muutused; märgib, et inimõiguste ja 

õigusriigi põhimõtete valdkonnas on 

toimunud tagasiminek; rõhutab, et aastate 

jooksul on avalikkuse toetus Türgi 

täielikule ELiga integreerumisele mõlemal 

poolel vähenenud; soovib jätkata koostööd 

ja konstruktiivset ning avatud dialoogi 

Türgi valitsusega, et käsitleda ühiseid 

probleeme ja prioriteete, nagu piirkonna 

stabiilsus, olukord Süürias, ränne ja 

julgeolek; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. tuletab meelde oma 2016. aasta 

novembri seisukohta, et Türgi ELiga 

ühinemise protsess tuleb peatada; 

7. tuletab meelde oma 2016. aasta 

novembri seisukohta, et Türgi ELiga 

ühinemise protsess tuleb peatada; nõuab, 

vastuseks Türgis valitsevale olukorrale ja 

mõlemapoolsele toetuse vähenemisele 

Türgi täieliku integreerumise suhtes 

ELiga, et Türgi ELiga ühinemise protsess 

tuleb alaliselt peatada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kooskõlas läbirääkimisraamistikuga 

viivitamata ametlikult peatada 
ühinemisläbirääkimised Türgiga, kui 

põhiseadusreformi pakett rakendatakse 

muutmata kujul; võtab teadmiseks 

Veneetsia komisjoni märkused põhiseaduse 

reformi kohta ja rõhutab, et kavandatud 

põhiseaduse muudatused ei austa võimude 

lahususe põhimõtet, ei näe ette piisavat 

kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi ega ole 

kooskõlas Kopenhaageni kriteeriumidega; 

kutsub komisjoni, liikmesriike ja Türgit 

üles korraldama avatud ja ausat arutelu 

vastastikust huvi pakkuvates küsimustes, 

kus oleks võimalik teha tihedamat 

koostööd; toonitab, et mis tahes poliitiline 

koostöö ELi ja Türgi vahel peaks tuginema 

demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja 

põhiõigusi käsitlevatele tingimuslikkuse 

sätetele; 

8. nõuab, et ühinemisläbirääkimised 

Türgiga tuleb alaliselt peatada; võtab 

teadmiseks Veneetsia komisjoni märkused 

põhiseaduse reformi kohta ja rõhutab, et 

kavandatud põhiseaduse muudatused ei 

austa võimude lahususe põhimõtet ega näe 

ette piisavat kontrolli- ja 

tasakaalustussüsteemi; toonitab, et mis 

tahes poliitiline koostöö ELi ja Türgi vahel 

peaks tuginema demokraatiat, õigusriigi 

põhimõtet ja põhiõigusi käsitlevatele 

tingimuslikkuse sätetele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. märgib, et viisanõude kaotamine on 

Türgi kodanikele, eelkõige ettevõtjatele ja 

ELis elavatele Türgi päritolu inimestele, 

väga tähtis ja edendab inimestevahelisi 

kontakte; ergutab Türgi valitsust täielikult 

täitma viimaseid viisanõude kaotamise 

tegevuskavas loetletud kriteeriume; 

rõhutab, et terrorismivastaste õigusaktide 

läbivaatamine on põhiõiguste ja -

vabaduste tagamise oluline eeldus ja 

viisanõude kaotamine on võimalik alles 

siis, kui kõik tingimused on täidetud; 

23. nõuab, et viisanõude kaotamine 

Türgi jaoks tuleb peatada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. kutsub komisjoni üles võtma 

ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 

2017. aasta vahehindamisel arvesse 

viimaseid sündmusi Türgis ja lõpetama 

kõigi ühinemiseelsete rahaliste vahendite 

jagamine, kui ühinemisläbirääkimised on 

peatatud; kutsub komisjoni üles sel juhul 

kasutama neid rahalisi vahendeid Türgi 

kodanikuühiskonna ja Türgis asuvate 

pagulaste otseseks toetamiseks ja 

investeerima rohkem inimestevahelise 

kontakti programmidesse, nagu 

üliõpilastele, akadeemikutele ja 

ajakirjanikele mõeldud programm 

Erasmus+; 

25. nõuab, et ühinemiseelsed 

rahalised vahendid tuleb alaliselt peatada; 

kinnitab, et need rahalised vahendid 

tuleks liikmesriikide maksumaksjatele 

tagasi maksta; 

Or. en 

 

 


