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28.6.2017 A8-0234/6 

Predlog spremembe  6 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju informacij 

obveščevalnih služb EU in držav članic, iz 

katerih izhaja, da ni dovolj prepričljivih 

dokazov o tem, da je spodleteli državni 

udar 15. julija 2016 vodil Fethullah 

Gülen, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Predlog spremembe  7 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju, da Varnostni svet 

OZN obravnava Turčijo zaradi kršitve 

mednarodne vladavine prava v primeru 

sodnika Aydina Sefe Akaya, ki je bil 

aretiran v skladu z izredno zakonodajo, ne 

glede na to, da je užival diplomatsko 

imuniteto kot član mednarodnih 

kazenskih sodišč za nekdanjo Jugoslavijo 

in za Ruando, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Predlog spremembe  8 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja pa, da so imeli ukrepi, 

sprejeti v izrednih razmerah, obsežne, 

nesorazmerne in dolgotrajne negativne 

posledice za številne državljane in tudi za 

varstvo temeljnih svoboščin v državi; 

obsoja kolektivno odpuščanje javnih 

uslužbencev in policistov, množično 

zapiranje medijskih hiš, aretacije 

novinarjev, akademikov, sodnikov, 

zagovornikov človekovih pravic, izvoljenih 

in neizvoljenih uradnikov, članov 

varnostnih služb in običajnih državljanov, 

pa tudi zaseg njihove lastnine in 

premoženja ter potnih listov, zaprtje šol in 

univerz ter prepoved potovanja za več tisoč 

turških državljanov na podlagi izrednih 

odlokov brez odločanja v posameznih 

primerih in brez možnosti pravočasnega 

sodnega nadzora; je zaskrbljen zaradi 

zasega in v nekaterih primerih 

nacionalizacije turških zasebnih družb in 

podjetij; poziva k takojšnji in brezpogojni 

izpustitvi vseh zapornikov, ki so pridržani 

brez dokaza o sodelovanju pri kaznivih 

dejanjih; v zvezi s tem obžaluje, da so bile 

zakonodajne pristojnosti parlamenta močno 

oslabljene; 

2. poudarja pa, da imajo ukrepi, 

sprejeti v izrednih razmerah, obsežne, 

nesorazmerne in dolgotrajne negativne 

posledice za številne državljane in tudi za 

varstvo temeljnih svoboščin v državi; 

obsoja kolektivno odpuščanje javnih 

uslužbencev in policistov, množično 

zapiranje medijskih hiš, aretacije 

novinarjev, akademikov, sodnikov, 

zagovornikov človekovih pravic, izvoljenih 

in neizvoljenih uradnikov, članov 

varnostnih služb in običajnih državljanov, 

pa tudi zaseg njihove lastnine in 

premoženja ter potnih listov, zaprtje šol in 

univerz ter prepoved potovanja za več tisoč 

turških državljanov na podlagi izrednih 

odlokov brez odločanja v posameznih 

primerih in brez možnosti pravočasnega 

sodnega nadzora; je zaskrbljen zaradi 

zasega in v nekaterih primerih 

nacionalizacije turških zasebnih družb in 

podjetij; poziva k takojšnji in brezpogojni 

izpustitvi vseh zapornikov, ki so pridržani 

brez dokaza o sodelovanju pri kaznivih 

dejanjih; v zvezi s tem obžaluje, da so bile 

zakonodajne pristojnosti parlamenta močno 

oslabljene; 

Or. en 



 

AM\1129554SL.docx  PE605.568v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

28.6.2017 A8-0234/9 

Predlog spremembe  9 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. z obžalovanjem ugotavlja, da so 

bili nesorazmerni ukrepi, ki so bili sprejeti 

po razglasitvi izrednih razmer in so 

vključevali pridržanja, odpuščanje, 

aretacije in zaseg lastnine, uperjeni proti 

tisočem, ki so domnevni člani/podporniki 

gibanja Gülen, pa tudi proti nasprotnikom 

v splošnem pomenu in predvsem 

opozicijskim političnim strankam; še čaka 

na prepričljive dokaze o izvajalcih poskusa 

državnega udara; ostro obsoja zaporno 

kazen za 11 poslancev Ljudske 

demokratične stranke (HDP), vključno s 

sopredsednikoma Figen Yüksekdag in 

Selahattinom Demirtasom, enega poslanca 

Republikanske ljudske stranke in 85 

kurdskih županov; poziva turško vlado, naj 

nemudoma prekliče izredne razmere; svari 

pred zlorabo protiterorističnih ukrepov za 

legitimizacijo kršenja človekovih pravic; 

9. obžaluje, da so bili nesorazmerni 

ukrepi, ki so bili sprejeti po razglasitvi 

izrednih razmer in so vključevali 

pridržanja, odpuščanje, aretacije in zaseg 

lastnine, uperjeni proti več sto tisoč 

ljudem, ki so domnevni člani/podporniki 

gibanja Gülen, pa tudi proti nasprotnikom 

v splošnem pomenu in predvsem 

opozicijskim političnim strankam; še čaka 

na prepričljive dokaze o izvajalcih poskusa 

državnega udara; ostro obsoja zaporno 

kazen za 11 poslancev Ljudske 

demokratične stranke (HDP), vključno s 

sopredsednikoma Figen Yüksekdag in 

Selahattinom Demirtasom, enega poslanca 

Republikanske ljudske stranke in 85 

kurdskih županov; poziva turško vlado, naj 

nemudoma prekliče izredne razmere; svari 

pred zlorabo protiterorističnih ukrepov za 

legitimizacijo kršenja človekovih pravic; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Predlog spremembe  10 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poziva k poglobitvi odnosov med 

EU in Turčijo na osrednjih področjih, ki so 

v skupnem interesu, na primer boj proti 

terorizmu, migracije, energija, 

gospodarstvo in trgovina, ter ponavlja, da 

je treba ohraniti in spodbujati dialog in 

sodelovanje; verjame, da je sodelovanje 

med EU in Turčijo na teh področjih 

naložba v stabilnost in blaginjo tako 

Turčije kot tudi EU, le če vse strani 

spoštujejo svoje zaveze glede temeljnih 

pravic in osnovnih svoboščin; meni, da je 

sodelovanje med člani civilne družbe 

osrednjega pomena, in poziva k poglobitvi 

teh stikov; 

20. poziva k nadaljevanju odnosov 

med EU in Turčijo na osrednjih področjih, 

ki so v skupnem interesu, ter ponavlja, da 

je treba ohraniti in spodbujati dialog in 

sodelovanje; verjame, da je sodelovanje 

med EU in Turčijo naložba v stabilnost in 

blaginjo tako Turčije kot tudi EU, le če vse 

strani spoštujejo svoje zaveze glede 

temeljnih pravic in osnovnih svoboščin; 

meni, da je sodelovanje med člani civilne 

družbe osrednjega pomena, in poziva k 

poglobitvi teh stikov; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Predlog spremembe  11 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. meni, da bi lahko okrepitev 

trgovinskih odnosov prinesla konkretne 

prednosti državljanom Turčije in EU, zato 

glede na trenutne pomanjkljivosti carinske 

unije podpira predlog Komisije o začetku 

pogajanj za njeno posodobitev; ponovno 

poudarja, da je EU največja trgovinska 

partnerica Turčije in da prihajata dve 

tretjini neposrednih tujih naložb v Turčiji 

iz držav članic EU; poudarja tudi 

gospodarski pomen Turčije kot zagonskega 

trga za EU; meni, da je sodelovanje 

socialnih partnerjev pri pogajanjih 

izjemno pomembno; poziva Komisijo, naj 

v posodobljeno carinsko unijo med Turčijo 

in EU vključi določbo o človekovih 

pravicah in temeljnih svoboščinah, tako da 

bodo postale ključni pogoj. opozarja, da se 

lahko potencial carinske unije v polni meri 

izkoristi le, če Turčija v celoti izvaja 

dodatni protokol v odnosu do vseh držav 

članic; je seznanjen z ugotovitvijo 

Komisije, da bi Turčija lahko spodbudila 

nadaljnje trgovinsko povezovanje z EU, če 

bi odpravila ovire za delovanje carinske 

unije; 

22. meni, da bi lahko okrepitev 

trgovinskih odnosov prinesla konkretne 

prednosti državljanom Turčije in EU; 

vendar nasprotuje predlogu Komisije o 

začetku pogajanj za posodobitev carinske 

unije, dokler ne bodo dosežene pomembne 

izboljšave na področju človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin v Turčiji; ponovno 

poudarja, da je EU največja trgovinska 

partnerica Turčije in da prihajata dve 

tretjini neposrednih tujih naložb v Turčiji 

iz držav članic EU; poudarja tudi 

gospodarski pomen Turčije kot zagonskega 

trga za EU; meni, da je sodelovanje 

socialnih partnerjev izjemno pomembno; 

poziva Komisijo, naj v vsako prihodnjo 

posodobljeno carinsko unijo med Turčijo 

in EU vključi določbo o človekovih 

pravicah in temeljnih svoboščinah, tako da 

bodo postale ključni pogoj. opozarja, da se 

lahko potencial carinske unije v polni meri 

izkoristi le, če Turčija v celoti izvaja 

dodatni protokol v odnosu do vseh držav 

članic; je seznanjen z ugotovitvijo 

Komisije, da bi Turčija lahko spodbudila 

nadaljnje trgovinsko povezovanje z EU, če 

bi odpravila ovire za delovanje carinske 

unije; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Predlog spremembe  12 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. ugotavlja, da je liberalizacija 

vizumskega režima zelo pomembna za 

turške državljane, predvsem za poslovneže 

in osebe turškega porekla, ki se nahajajo v 

EU, in bo izboljšala medosebne stike; 

poziva turško vlado, naj v celoti izpolni še 

zadnja merila, ki so bila opredeljena v 

časovnem načrtu za liberalizacijo 

vizumskega režima; poudarja, da je revizija 

protiteroristične zakonodaje ključni pogoj 

za zagotavljanje temeljnih pravic in 

svoboščin in da bo liberalizacija 

vizumskega režima mogoča le, ko bodo 

izpolnjevala vsa merila; 

23. ugotavlja, da je liberalizacija 

vizumskega režima zelo pomembna za 

turške državljane, predvsem za poslovneže 

in osebe turškega porekla, ki se nahajajo v 

EU, in bo izboljšala medosebne stike; 

poziva turško vlado, naj v celoti izpolni še 

zadnja merila, ki so bila opredeljena v 

časovnem načrtu za liberalizacijo 

vizumskega režima; poudarja, da je revizija 

protiteroristične zakonodaje ključni pogoj 

za zagotavljanje temeljnih pravic in 

svoboščin in da bo liberalizacija 

vizumskega režima mogoča le, ko bodo 

izpolnjevala vsa merila;poziva vse države, 

zlasti vse države članice EU, naj ne 

upoštevajo zahtev za izročitev 

posameznikov, ki so obtoženi sodelovanja 

z gibanjem Gülen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Predlog spremembe  13 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. kar najostreje obsoja vse 

teroristične napade v Turčiji in odločno 

stoji ob strani turškemu prebivalstvu pri 

skupnem boju proti terorizmu; je seznanjen 

z dvostranskimi odnosi med državami 

članicami EU in Turčijo na področju 

sodelovanja pri boju proti terorizmu in 

tujim bojevnikom; poudarja, da je tesno 

sodelovanje med Europolom in turškimi 

organi kazenskega pregona ključno za 

učinkovit boj proti terorizmu; ponovno 

izraža obžalovanje, da se je Kurdska 

delavska stranka (PKK), ki je že od leta 

2002 na seznamu terorističnih organizacij, 

ki ga vodi EU, ponovno zatekla k nasilju 

in jo poziva, naj odloži orožje ter svoja 

pričakovanja izraža na miren in zakonit 

način; poudarja, da je mirna rešitev 

kurdskega vprašanja pomembna tudi za 

demokratično prihodnost Turčije in bo 

dosežena le z vključevanjem vseh zadevnih 

strani in demokratičnih sil; poziva k 

ponovnemu začetku pogajanj, da bi našli 

celovito in trajnostno rešitev kurdskega 

vprašanja; poziva države članice, naj 

uveljavljajo zakonodajo, ki prepoveduje 

uporabo znakov in simbolov organizacij s 

seznama terorističnih organizacij; 

26. kar najostreje obsoja vse 

teroristične napade v Turčiji in odločno 

stoji ob strani turškemu prebivalstvu pri 

skupnem boju proti terorizmu; je seznanjen 

z dvostranskimi odnosi med državami 

članicami EU in Turčijo na področju 

sodelovanja pri boju proti terorizmu in 

tujim bojevnikom; poudarja, da je tesno 

sodelovanje med Europolom in turškimi 

organi kazenskega pregona ključno za 

učinkovit boj proti terorizmu; izraža 

globoko razočaranje in ponovno obsoja 

uporabo nasilja na jugovzhodu, Kurdsko 

delavsko stranko (PKK) pa poziva, naj 

odloži orožje ter svoja pričakovanja izraža 

na miren in zakonit način; poudarja, da je 

mirna rešitev kurdskega vprašanja 

pomembna tudi za demokratično 

prihodnost Turčije in bo dosežena le z 

vključevanjem vseh zadevnih strani in 

demokratičnih sil; poziva k ponovnemu 

začetku pogajanj, da bi našli celovito in 

trajnostno rešitev kurdskega vprašanja; 

poziva države članice, naj uveljavljajo 

zakonodajo, ki prepoveduje uporabo 

znakov in simbolov organizacij s seznama 

terorističnih organizacij; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Predlog spremembe  14 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0234/2017 

Kati Piri 

Poročilo o Turčiji za leto 2016 

2016/2308(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Turčijo, naj zaščiti pravice 

najbolj ranljivih skupin in oseb, ki 

pripadajo manjšinam; obžaluje, da so bili 

shodi oseb LGBTI v Ankari in Istanbulu že 

drugo leto zapored prepovedani; je resno 

zaskrbljen zaradi nasilja na podlagi spola, 

diskriminacije, sovražnega govora proti 

manjšinam, zločinov iz sovraštva in kršitev 

človekovih pravic oseb LGBTI; poziva 

Turčijo naj sprejme ustrezne ukrepe za 

preprečevanje in kaznovanje sovražnega 

govora ali kaznivih dejanj proti manjšinam; 

poziva Turčijo, naj uskladi domačo 

zakonodajo z Istanbulsko konvencijo Sveta 

Evrope, ki jo je ratificirala leta 2014; 

pozdravlja nacionalno strategijo in akcijski 

načrt vlade za Rome in poziva turško 

vlado, naj začne izvajati strategijo ter 

vzpostavi mehanizem spremljanja in 

ocenjevanja; spodbuja oblasti, naj 

odpravijo glavne prepreke pri socialnem 

vključevanju Romov; poziva Turčijo, naj 

vsem državljanom zagotovi popolno 

enakost in naj obravnava težave, s katerimi 

se srečujejo pripadniki manjšin, predvsem 

v zvezi z izobraževanjem in lastninskimi 

pravicami; ugotavlja, da bi morale v skladu 

s københavnskimi merili manjšine imeti 

tudi pravico do izobraževanja v maternem 

jeziku v javnih šolah; opozarja na pomen 

izvajanja resolucije parlamentarne 

17. poziva Turčijo, naj zaščiti pravice 

najbolj ranljivih skupin in oseb, ki 

pripadajo manjšinam; obžaluje, da so bili 

shodi oseb LGBTI v Ankari in Istanbulu že 

tretje leto zapored prepovedani ter 

podvrženi zatrtju in policijskemu nasilju; 

je resno zaskrbljen zaradi nasilja na 

podlagi spola, diskriminacije, sovražnega 

govora proti manjšinam, zločinov iz 

sovraštva in kršitev človekovih pravic oseb 

LGBTI; poziva Turčijo naj sprejme 

ustrezne ukrepe za preprečevanje in 

kaznovanje sovražnega govora ali kaznivih 

dejanj proti manjšinam; poziva Turčijo, naj 

uskladi domačo zakonodajo z Istanbulsko 

konvencijo Sveta Evrope, ki jo je 

ratificirala leta 2014; pozdravlja 

nacionalno strategijo in akcijski načrt vlade 

za Rome in poziva turško vlado, naj začne 

izvajati strategijo ter vzpostavi mehanizem 

spremljanja in ocenjevanja; spodbuja 

oblasti, naj odpravijo glavne prepreke pri 

socialnem vključevanju Romov; poziva 

Turčijo, naj vsem državljanom zagotovi 

popolno enakost in naj obravnava težave, s 

katerimi se srečujejo pripadniki manjšin, 

predvsem v zvezi z izobraževanjem in 

lastninskimi pravicami; ugotavlja, da bi 

morale v skladu s københavnskimi merili 

manjšine imeti tudi pravico do 

izobraževanja v maternem jeziku v javnih 
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skupščine Sveta Evrope glede otokov 

Imbros in Tenedos ter poziva Turčijo, naj 

pomaga pri vračanju manjšinskih družin, ki 

se želijo vrniti na otoka; pozdravlja odprtje 

šole za grško manjšino na otoku Imbros, 

kar je pozitiven korak; 

šolah; opozarja na pomen izvajanja 

resolucije parlamentarne skupščine Sveta 

Evrope glede otokov Imbros in Tenedos ter 

poziva Turčijo, naj pomaga pri vračanju 

manjšinskih družin, ki se želijo vrniti na 

otoka; pozdravlja odprtje šole za grško 

manjšino na otoku Imbros, kar je pozitiven 

korak; 

Or. en 

 

 


