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Raport A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. aasta Türgi aruanne 

2016/2308(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 11 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse ELi ja liikmesriikide 

luureteenistuste teavet, milles osutatakse 

veenvate tõendite puudumisele selle 

kohta, et Fethullah Gülen kavandas 15. 

juulil 2016. aastal toimunud 

ebaõnnestunud riigipöördekatset, 

Or. en 
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2016. aasta Türgi aruanne 

2016/2308(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Türgi juhtumi 

esitamist ÜRO Julgeolekunõukogule, sest 

ta rikkus rahvusvahelist õigusriigi 

põhimõtet kohtunik Aydin Sefa Akay 

juhtumi puhul, kes võeti eriolukorra 

seaduse kohaselt vahi alla vaatamata 

sellele, et tal on endise Jugoslaavia ja 

Ruanda asjade ÜRO kriminaalkohtute 

liikmena diplomaatiline puutumatus, 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab siiski, et erakorralises 

seisukorras võetud meetmetel oli laialdane, 

ebaproportsionaalne ja pikaajaline 

negatiivne mõju paljudele tavakodanikele 

ning põhiõiguste kaitsele riigis; mõistab 

hukka riigiteenistujate ja politseitöötajate 

kollektiivse vallandamise, meediakanalite 

massilise likvideerimise, ajakirjanike, 

akadeemikute, kohtunike, inimõiguste 

kaitsjate, valitud ja mittevalitud 

ametiisikute, julgeolekuteenistuste liikmete 

ja tavakodanike arreteerimise ning nende 

omandi, vara ja passide konfiskeerimise, 

paljude koolide ja ülikoolide sulgemise 

ning reisikeelud kümnete tuhandete Türgi 

kodanike suhtes erakorralise seisukorra 

dekreet-seaduste alusel ilma 

individuaalsete otsusteta ja ilma õigeaegse 

kohtuliku kontrolli võimaluseta; on mures 

Türgi eraettevõtete konfiskeerimise ja 

mõnel juhul riigistamise pärast; nõuab 

kõigi nende vangide viivitamatut ja 

tingimusteta vabastamist, keda peetakse 

kinni ilma tõenditeta isikliku osalemise 

kohta kuriteos; peab sellega seoses 

kahetsusväärseks, et parlamendi 

seadusandlikke eelisõigusi on tõsiselt 

kahjustatud; 

2. rõhutab siiski, et erakorralises 

seisukorras võetud meetmetel on laialdane, 

ebaproportsionaalne ja pikaajaline 

negatiivne mõju paljudele tavakodanikele 

ning põhiõiguste kaitsele riigis; mõistab 

hukka riigiteenistujate ja politseitöötajate 

kollektiivse vallandamise, meediakanalite 

massilise likvideerimise, ajakirjanike, 

akadeemikute, kohtunike, inimõiguste 

kaitsjate, valitud ja mittevalitud 

ametiisikute, julgeolekuteenistuste liikmete 

ja tavakodanike arreteerimise ning nende 

omandi, vara ja passide konfiskeerimise, 

paljude koolide ja ülikoolide sulgemise 

ning reisikeelud kümnete tuhandete Türgi 

kodanike suhtes erakorralise seisukorra 

dekreet-seaduste alusel ilma 

individuaalsete otsusteta ja ilma õigeaegse 

kohtuliku kontrolli võimaluseta; on mures 

Türgi eraettevõtete konfiskeerimise ja 

mõnel juhul riigistamise pärast; nõuab 

kõigi nende vangide viivitamatut ja 

tingimusteta vabastamist, keda peetakse 

kinni ilma tõenditeta isikliku osalemise 

kohta kuriteos; peab sellega seoses 

kahetsusväärseks, et parlamendi 

seadusandlikke eelisõigusi on tõsiselt 

kahjustatud; 

Or. en 
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2016. aasta Türgi aruanne 

2016/2308(INI) 
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Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. märgib kahetsusega, et pärast 

erakorralise seisukorra väljakuulutamist 

võetud ebaproportsionaalsed meetmed, mis 

hõlmasid arreteerimisi, vallandamisi, 

vahistamisi ja vara konfiskeerimist, ei ole 

olnud suunatud üksnes tuhandetele 

väidetavatele Güleni liikumise 

liikmetele/toetajatele, vaid ka üldiselt 

teisitimõtlejatele ja eriti 

opositsiooniparteidele; ootab endiselt 

veenvaid tõendeid riigipöörde 

toimepanijate kohta; mõistab teravalt 

hukka 11 Rahvademokraatlikku Parteisse 

(HDP) kuuluva parlamendiliikme, 

sealhulgas partei kaasesimeeste Figen 

Yüksekdaği ja Selahattin Demirtașe, ühe 

Vabariikliku Rahvapartei (CHP) liikmest 

parlamendiliikme ja 85 kurdi 

omavalitsusjuhi vangistamise; kutsub Türgi 

valitsust tungivalt üles erakorralist 

seisukorda viivitamatult lõpetama; hoiatab 

terrorismivastaste meetmete 

kuritarvitamise eest inimõiguste 

mahasurumise õigustamise eesmärgil; 

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

pärast erakorralise seisukorra 

väljakuulutamist võetud 

ebaproportsionaalsed meetmed, mis 

hõlmasid arreteerimisi, vallandamisi, 

vahistamisi ja vara konfiskeerimist, ei ole 

olnud suunatud üksnes sadadele 

tuhandetele väidetavatele Güleni liikumise 

liikmetele/toetajatele, vaid ka üldiselt 

teisitimõtlejatele ja eriti 

opositsiooniparteidele; ootab endiselt 

veenvaid tõendeid riigipöörde 

toimepanijate kohta; mõistab teravalt 

hukka 11 Rahvademokraatlikku Parteisse 

(HDP) kuuluva parlamendiliikme, 

sealhulgas partei kaasesimeeste Figen 

Yüksekdaği ja Selahattin Demirtașe, ühe 

Vabariikliku Rahvapartei (CHP) liikmest 

parlamendiliikme ja 85 kurdi 

omavalitsusjuhi vangistamise; kutsub Türgi 

valitsust tungivalt üles erakorralist 

seisukorda viivitamatult lõpetama; hoiatab 

terrorismivastaste meetmete 

kuritarvitamise eest inimõiguste 

mahasurumise õigustamise eesmärgil; 

Or. en 
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Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. nõuab ELi ja Türgi suhete 

süvendamist ühist huvi pakkuvates 

olulistes valdkondades, nagu 

terrorismivastane võitlus, ränne, 

energeetika, majandus ja kaubandus, ja 

kordab, et dialoogi ja koostööd tuleks alal 

hoida ja ergutada; on veendunud, et ELi ja 

Türgi koostöö nendes valdkondades on 

investeering nii Türgi kui ka ELi 

stabiilsusse ja jõukusse, kui mõlemad 

pooled austavad oma kohustusi põhiõiguste 

ja -vabaduste valdkonnas; leiab, et 

kodanikuühiskonna liikmete koostöö on 

otsustavalt tähtis, ja nõuab nende 

kontaktide tugevdamist; 

20. nõuab ELi ja Türgi suhete 

jätkumist ühist huvi pakkuvates olulistes 

valdkondades ja kordab, et dialoogi ja 

koostööd tuleks alal hoida ja ergutada; on 

veendunud, et ELi ja Türgi koostöö on 

investeering nii Türgi kui ka ELi 

stabiilsusse ja jõukusse, kui mõlemad 

pooled austavad oma kohustusi põhiõiguste 

ja -vabaduste valdkonnas; leiab, et 

kodanikuühiskonna liikmete koostöö on 

otsustavalt tähtis, ja nõuab nende 

kontaktide tugevdamist; 

Or. en 
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Punkt 22 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. usub, et kaubandussuhete 

tugevdamine võiks tuua Türgi ja ELi 

kodanikele konkreetset kasu, ja seetõttu, 

arvestades tolliliidu praeguseid puudusi, 

toetab komisjoni ettepanekut alustada 

läbirääkimisi tolliliidu uuendamise üle; 

kordab, et EL on Türgi peamine 

kaubanduspartner ja kaks kolmandikku 

Türgi välismaistest otseinvesteeringutest 

tuleb ELi liikmesriikidest; rõhutab veelgi 

Türgi majanduslikku tähtsust ELi 

kasvuturuna; peab sotsiaalpartnerite 

kaasamist läbirääkimistesse ülimalt 

tähtsaks; kutsub komisjoni üles lisama 

Türgi ja ELi ajakohastatud tolliliitu 

inimõigusi ja põhivabadusi käsitlevat 

klauslit, mis muudaks inimõigused ja 

põhivabadused oluliseks tingimuseks; 

tuletab meelde, et tolliliidu täielik 

potentsiaal võib rakenduda ainult siis, kui 

Türgi rakendab selle lisaprotokolli täies 

ulatuses kõigi liikmesriikide suhtes; võtab 

teadmiseks komisjoni järelduse, et kui 

Türgi kõrvaldaks tolliliidu toimimist 

takistavad asjaolud, ergutaks see edasist 

kaubanduslikku integreerumist ELiga; 

22. usub, et kaubandussuhete 

tugevdamine saaks tuua Türgi ja ELi 

kodanikele konkreetset kasu; on siiski 

vastu komisjoni ettepanekule alustada 

läbirääkimisi tolliliidu uuendamise üle 

niikaua, kuni Türgi ei ole teinud 

märkimisväärseid edusamme inimõiguste 

ja põhivabaduste valdkonnas; kordab, et 

EL on Türgi peamine kaubanduspartner ja 

kaks kolmandikku Türgi välismaistest 

otseinvesteeringutest tuleb ELi 

liikmesriikidest; rõhutab veelgi Türgi 

majanduslikku tähtsust ELi kasvuturuna; 

peab sotsiaalpartnerite kaasamist ülimalt 

tähtsaks; kutsub komisjoni üles lisama 

igasse tulevasse Türgi ja ELi ajakohastatud 

tolliliitu inimõigusi ja põhivabadusi 

käsitlevat klauslit, mis muudaks 

inimõigused ja põhivabadused oluliseks 

tingimuseks; tuletab meelde, et tolliliidu 

täielik potentsiaal võib rakenduda ainult 

siis, kui Türgi rakendab selle lisaprotokolli 

täies ulatuses kõigi liikmesriikide suhtes; 

võtab teadmiseks komisjoni järelduse, et 

kui Türgi kõrvaldaks tolliliidu toimimist 

takistavad asjaolud, ergutaks see edasist 

kaubanduslikku integreerumist ELiga; 

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. 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;kutsub kõiki riike 

ja eelkõige ELi liikmesriike üles mitte 

täitma väljaandmistaotlusi, mis 

puudutavad Güleni liikumisega seotud 

üksikisikuid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. mõistab kõige karmimalt hukka 

kõik Türgis toime pandud terrorirünnakud 

ja toetab kindlalt Türgi rahvast meie ühises 

terrorismivastases võitluses; võtab 

teadmiseks ELi liikmesriikide ja Türgi 

kahepoolsed suhted terrorismivastases 

koostöös nn välisvõitlejate küsimuses; 

rõhutab, et tugev koostöö Europoli ja Türgi 

õiguskaitseasutuste vahel on tulemuslikuks 

terrorismivastaseks võitluseks ülitähtis; 

kordab, et mõistab hukka alates 2002. 

aastast ELi terroriorganisatsioonide 

nimekirja kuulunud Kurdistani 

Töölispartei (PKK) tagasipöördumise 

vägivalla juurde ja nõuab tungivalt, et 

PKK relvad maha paneks ja oma soovide 

väljendamiseks rahumeelseid ning 

seaduslikke vahendeid kasutaks; rõhutab, 

et kurdi küsimuse rahumeelne lahendamine 

on vajalik ka Türgi demokraatliku tuleviku 

huvides ja see saavutatakse ainult siis, kui 

kaasatakse kõik osalised ja demokraatlikud 

jõud; kutsub üles uuesti läbirääkimisi 

alustama, et leida kurdi küsimusele 

kõikehõlmav ja kestlik lahendus; kutsub 

liikmesriike üles jõustama õigusakte, 

millega keelatakse ELi 

terroriorganisatsioonide nimekirjas olevate 

organisatsioonide märkide ja sümbolite 

kasutamine; 

26. mõistab kõige karmimalt hukka 

kõik Türgis toime pandud terrorirünnakud 

ja toetab kindlalt Türgi rahvast meie ühises 

terrorismivastases võitluses; võtab 

teadmiseks ELi liikmesriikide ja Türgi 

kahepoolsed suhted terrorismivastases 

koostöös nn välisvõitlejate küsimuses; 

rõhutab, et tugev koostöö Europoli ja Türgi 

õiguskaitseasutuste vahel on tulemuslikuks 

terrorismivastaseks võitluseks ülitähtis; 

väljendab oma sügavat pettumust ja 

kordab, et mõistab hukka vägivalla juurde 

tagasipöördumise riigi kaguosas ning 

nõuab tungivalt, et PKK relvad maha 

paneks ja oma soovide väljendamiseks 

rahumeelseid ning seaduslikke vahendeid 

kasutaks; rõhutab, et kurdi küsimuse 

rahumeelne lahendamine on vajalik ka 

Türgi demokraatliku tuleviku huvides ja 

see saavutatakse ainult siis, kui kaasatakse 

kõik osalised ja demokraatlikud jõud; 

kutsub üles uuesti läbirääkimisi alustama, 

et leida kurdi küsimusele kõikehõlmav ja 

kestlik lahendus; kutsub liikmesriike üles 

jõustama õigusakte, millega keelatakse ELi 

terroriorganisatsioonide nimekirjas olevate 

organisatsioonide märkide ja sümbolite 

kasutamine; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. kutsub Türgit üles kaitsma kõige 

haavatavamate elanikkonnarühmade ja 

vähemustesse kuuluvate inimeste õigusi; 

väljendab kahetsust, et Ankaras ja 

Istanbulis keelati teist aastat järjest LGBTI-

kogukonna marsid; on tõsiselt mures 

soopõhise vägivalla, diskrimineerimise, 

vähemustevastase vihakõne, 

vihakuritegude ning LGBTI-inimeste 

inimõiguste rikkumise pärast; kutsub 

Türgit üles võtma asjakohaseid meetmeid, 

et ära hoida ja karistada vähemuste vastu 

viha õhutamist ja vihakuritegusid; palub 

Türgil viia oma riiklikud õigusaktid 

vastavusse Euroopa Nõukogu Istanbuli 

konventsiooniga, mille ta ratifitseeris 2014. 

aastal; tervitab valitsuse riiklikku 

strateegiat ja tegevuskava romade jaoks ja 

kutsub Türgi valitsust üles seda strateegiat 

rakendama ja looma järelevalve- ja 

hindamismehhanismi; julgustab 

ametivõime kõrvaldama romade sotsiaalse 

kaasamise põhilisi takistusi; kutsub Türgit 

üles tagama kõigi kodanike täielikku 

võrdõiguslikkust ja lahendama vähemuste 

probleeme, eelkõige seoses hariduse ja 

omandiõigusega; märgib, et seoses 

vähemuste austamise ja kaitsmisega 

Kopenhaageni kriteeriumide kohaselt peab 

ka vähemustel olema õigus riigikoolides 

oma emakeeles haridust saada; tuletab 

17. kutsub Türgit üles kaitsma kõige 

haavatavamate elanikkonnarühmade ja 

vähemustesse kuuluvate inimeste õigusi; 

väljendab kahetsust, et Ankaras ja 

Istanbulis keelati kolmandat aastat järjest 

LGBTI-kogukonna marsid ning et need on 

kogenud allasurumist ja politsei poolset 

vägivalda; on tõsiselt mures soopõhise 

vägivalla, diskrimineerimise, 

vähemustevastase vihakõne, 

vihakuritegude ning LGBTI-inimeste 

inimõiguste rikkumise pärast; kutsub 

Türgit üles võtma asjakohaseid meetmeid, 

et ära hoida ja karistada vähemuste vastu 

viha õhutamist ja vihakuritegusid; palub 

Türgil viia oma riiklikud õigusaktid 

vastavusse Euroopa Nõukogu Istanbuli 

konventsiooniga, mille ta ratifitseeris 2014. 

aastal; tervitab valitsuse riiklikku 

strateegiat ja tegevuskava romade jaoks ja 

kutsub Türgi valitsust üles seda strateegiat 

rakendama ja looma järelevalve- ja 

hindamismehhanismi; julgustab 

ametivõime kõrvaldama romade sotsiaalse 

kaasamise põhilisi takistusi; kutsub Türgit 

üles tagama kõigi kodanike täielikku 

võrdõiguslikkust ja lahendama vähemuste 

probleeme, eelkõige seoses hariduse ja 

omandiõigusega; märgib, et seoses 

vähemuste austamise ja kaitsmisega 

Kopenhaageni kriteeriumide kohaselt peab 
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meelde, kui oluline on rakendada Euroopa 

Nõukogu parlamentaarse assamblee 

resolutsiooni Imvrose ja Tenedose saare 

kohta ning kutsub Türgit üles aitama 

vähemusperedel, kes seda soovivad, 

saartele tagasi pöörduda; väljendab 

heameelt kreeka vähemuse kooli avamise 

üle Imvrose saarel, mis kujutab endast 

positiivset sammu; 

ka vähemustel olema õigus riigikoolides 

oma emakeeles haridust saada; tuletab 

meelde, kui oluline on rakendada Euroopa 

Nõukogu parlamentaarse assamblee 

resolutsiooni Imvrose ja Tenedose saare 

kohta ning kutsub Türgit üles aitama 

vähemusperedel, kes seda soovivad, 

saartele tagasi pöörduda; väljendab 

heameelt kreeka vähemuse kooli avamise 

üle Imvrose saarel, mis kujutab endast 

positiivset sammu; 

Or. en 

 

 


