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– võttes arvesse Venemaa sekkumist 

Süürias, sealhulgas Süüria sõjaväe 

toetamist keemiarelvade kasutamisel, mis 

riiki veelgi destabiliseerib ja suurendab 

pagulaste arvu, kes Türgis ja ELis kaitset 

otsivad, 

– võttes arvesse ebastabiilset 

olukorda Süürias, mis suurendab Türgis ja 

ELis kaitset otsivate pagulaste arvu, 

Or. en 
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13. väljendab tõsist muret jätkuvalt 

halveneva olukorra pärast Kagu-Türgis, 

eriti piirkondades, kus kehtestati 

liikumiskeeld, rakendati liigset jõudu ja 

karistati kollektiivselt kõiki elanikke ning 

kus väidetavalt tapeti 

julgeolekuoperatsioonide käigus umbes 

2000 inimest ja ajavahemikus 2015. aasta 

juulist 2016. aasta detsembrini oli sunnitud 

ümber asuma hinnanguliselt pool miljonit 

inimest; märgib, et kohalikud prokurörid 

on pidevalt keeldunud väidetavate tapmiste 

asjus uurimisi alustamast ja sõltumatuid 

vaatlejaid piirkonda ei lasta; tuletab 

meelde, et Türgi valitsus on kohustatud 

kaitsma kõiki oma kodanikke, sõltumata 

nende kultuurilisest või usulisest päritolust 

ja veendumustest; mõistab hukka laialdase 

sundvõõrandamise, sh omavalitsustele ja 

ka kirikule kuulunud varade võõrandamise, 

millest viimane on usuvähemuste õiguste 

rikkumine; on veendunud, et piirkonna ja 

kogu Türgi kestliku stabiilsuse ja jõukuse 

saab tagada vaid kurdi küsimuse õiglane 

poliitiline lahendamine, ja kutsub seetõttu 

mõlemat poolt läbirääkimisi jätkama; 

märgib, et rida seadusi, sealhulgas seadus 

13. väljendab tõsist muret jätkuvalt 

halveneva olukorra pärast Kagu-Türgis, 

eriti piirkondades, kus kehtestati 

liikumiskeeld, rakendati liigset jõudu ja 

karistati kollektiivselt kõiki elanikke ning 

kus väidetavalt tapeti 

julgeolekuoperatsioonide käigus umbes 

2000 inimest ja ajavahemikus 2015. aasta 

juulist 2016. aasta detsembrini oli sunnitud 

ümber asuma hinnanguliselt pool miljonit 

inimest; mõistab hukka Suri linna ja 

teiste, väiksemate Kagu-Türgi linnade 

täieliku purustamise; märgib, et kohalikud 

prokurörid on pidevalt keeldunud 

väidetavate tapmiste asjus uurimisi 

alustamast ja sõltumatuid vaatlejaid 

piirkonda ei lasta; tuletab meelde, et Türgi 

valitsus on kohustatud kaitsma kõiki oma 

kodanikke, sõltumata nende kultuurilisest 

või usulisest päritolust ja veendumustest; 

mõistab hukka laialdase 

sundvõõrandamise, sh omavalitsustele ja 

ka kirikule kuulunud varade võõrandamise, 

millest viimane on usuvähemuste õiguste 

rikkumine; on veendunud, et piirkonna ja 

kogu Türgi kestliku stabiilsuse ja jõukuse 

saab tagada vaid kurdi küsimuse õiglane 
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nr 6722 terroriorganisatsioonide vastu 

võitlevate julgeolekujõudude õiguskaitse 

kohta, mis võeti vastu 23. juunil 2016, on 

loonud julgeolekujõudude süstemaatilise 

karistamatuse õhkkonna; 

poliitiline lahendamine, ja kutsub seetõttu 

mõlemat poolt läbirääkimisi jätkama; 

märgib, et rida seadusi, sealhulgas seadus 

nr 6722 terroriorganisatsioonide vastu 

võitlevate julgeolekujõudude õiguskaitse 

kohta, mis võeti vastu 23. juunil 2016, on 

loonud julgeolekujõudude süstemaatilise 

karistamatuse õhkkonna; 

Or. en 
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18. palub Türgi valitsusel austada ja 

täielikult täita õiguslikke kohustusi, mille 

ta on võtnud kultuuripärandi kaitsmiseks, 

ja eelkõige koostada heas usus terviklik 

nimistu Armeenia, Kreeka, Assüüria ja 

muust kultuuripärandist, mis on viimase 

sajandi jooksul hävitatud või kannatada 

saanud; kutsub Türgit üles allkirjastama 

UNESCO kultuurilise väljenduse 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise 2005. 

aasta konventsiooni ning seda 

ratifitseerima; kutsub Türgit üles tegema 

asjakohaste rahvusvaheliste 

organisatsioonide, eelkõige Euroopa 

Nõukoguga koostööd kultuuripärandiga 

kaubitsemise ja kultuuripärandi tahtliku 

hävitamise ennetamisel ja võitluses selle 

vastu; 

18. palub Türgi valitsusel austada ja 

täielikult täita õiguslikke kohustusi, mille 

ta on võtnud kultuuripärandi kaitsmiseks, 

ja eelkõige koostada heas usus terviklik 

nimistu Armeenia, Kreeka, Assüüria ja 

muust kultuuripärandist, mis on viimase 

sajandi jooksul hävitatud või kannatada 

saanud; kutsub Türgi ametivõime üles 

austama kultuuri- ja usumonumentide ja 

-sümbolite, eelkõige UNESCO 

maailmapärandi nimistusse kuuluvate 

objektide ajaloolist ja kultuurilist tähtsust 

ning hoiduma tegevusest, mille eesmärk 

on muuta nende ajaloolist ja religioosset 

olemust; taunib korduvaid, lõhestavaid ja 

provokatsioonilisi samme, mille eesmärk 

on muuta UNESCO maailmapärandi 

nimekirja kuuluva Hagia Sophia 

ajaloolist, kultuurilist ja religioosset 

loomust ning muundada see koraani 

ettelugemise ja palvuste pidamise abil 

mošeeks; kutsub Türgit üles allkirjastama 

UNESCO kultuurilise väljenduse 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise 2005. 

aasta konventsiooni ning seda 

ratifitseerima; kutsub Türgit üles tegema 

asjakohaste rahvusvaheliste 
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organisatsioonide, eelkõige Euroopa 

Nõukoguga koostööd kultuuripärandiga 

kaubitsemise ja kultuuripärandi tahtliku 

hävitamise ennetamisel ja võitluses selle 

vastu; 

Or. en 
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21. kutsub Türgit üles oma 

välispoliitikat veelgi rohkem ELi 

poliitikaga kooskõlla viima; nõuab 

välispoliitiliste probleemide valdkonnas 

ELi ja Türgi tihedamat koostööd ja 

koordineerimist; on arvamusel, et Türgi 

välisministrit tuleks vajaduse korral 

juhtumipõhiselt kutsuda välisasjade 

nõukogu kohtumistele; soovitab, et 

nõukogu kutsuks Türgi valitsuse 

tippkohtumisele, et arutada ELi ja Türgi 

suhteid; 

välja jäetud 

Or. en 
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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. tuletab meelde, et läbirääkimisi 

tolliliidu uuendamise üle saab alustada 

vaid juhul, kui Türgi täidab täiel määral 

kõiki olemasolevast tolliliidust tulenevaid 

kohustusi; rõhutab, et Türgi ei ava 

endiselt oma sadamaid Küprose laevadele 

ega kohalda Küprose suhtes Ankara 

lepingu lisaprotokolli; 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, juhul kui see teoks 

saab, inimõigusi ja põhivabadusi käsitlevat 

klauslit, mis muudaks inimõigused ja 

põhivabadused oluliseks tingimuseks; 

võtab teadmiseks komisjoni järelduse, et 

kui Türgi kõrvaldaks tolliliidu toimimist 

takistavad asjaolud, ergutaks see edasist 

kaubanduslikku integreerumist ELiga; 
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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; rõhutab, et terrorismivastaste 

õigusaktide läbivaatamine on põhiõiguste 

ja -vabaduste tagamise oluline eeldus ja 

viisanõude kaotamine on võimalik alles 

siis, kui kõik tingimused on täidetud; 

rõhutab, et viisanõude kaotamine saab 

teoks alles siis, kui Türgi täidab täielikult 

ja mittediskrimineerival viisil kõiki 

viisanõude kaotamise tegevuskavas 

nimetatud kriteeriume ja täidab kõik 

kohustused kõigi liikmesriikide ees;  

Or. en 
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  27 a. väljendab muret selle pärast, et 

viimase kahe aasta jooksul ei ole ELi–

Türgi parlamentaarne ühiskomisjon 

tegutsenud oma kodukorra kohaselt, kuna 

komisjoni Türgi büroo liikmed ei ole 

koostööd teinud; 

Or. en 
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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 

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; 

mõistab hukka igasuguse vägivalla ja 

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;  
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terroriorganisatsioonide nimekirjas 

olevate organisatsioonide märkide ja 

sümbolite kasutamine; 

Or. en 
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33. kutsub Türgit taas kord üles 

alustama oma vägede väljatoomist 

Küproselt ja tagastama Famagusta 

isoleeritud piirkonda ÜRO-le kooskõlas 

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 

550 (1984) ning hoiduma ebaseaduslike 

asunduste poliitika kaudu saare 

demograafilist tasakaalu muutmast; 

 märgib, et liidu õigustiku rakendamine 

tulevases Küprose föderatsiooni türgi osas 

alates kokkuleppe jõustumisest peab olema 

juba hästi ette valmistatud; tunnustab 

sellega seoses kahe kogukonna ajutise 

komitee töö katkematut jätkumist ELiga 

lõimumise ettevalmistamisel; kohustub 

tõhustama oma jõupingutusi, et aidata 

Küprose türgi kogukonnal valmistada ette 

täielikku lõimumist ELiga, ning kutsub 

komisjoni üles sama tegema; tunnustab 

teadmata kadunud isikutega tegeleva 

komisjoni tähtsat tööd nii teadmata 

kadunud Küprose türklaste kui ka Küprose 

kreeklaste otsimisel ja kiidab heaks 

juurdepääsu parandamise asjaomastele 

piirkondadele, kaasa arvatud sõjalise 

tähtsuse alad; palub Türgil seda komiteed 

aidata, andes teavet oma 

33. kutsub Türgit taas kord üles 

alustama oma vägede väljatoomist 

Küproselt ja tagastama Famagusta 

isoleeritud piirkonda ÜRO-le kooskõlas 

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 

550 (1984) ning hoiduma ebaseaduslike 

asunduste poliitika kaudu saare 

demograafilist tasakaalu muutmast; 

märgib, et liidu õigustiku rakendamine 

tulevases Küprose föderatsiooni türgi osas 

alates kokkuleppe jõustumisest peab olema 

juba hästi ette valmistatud; tunnustab 

sellega seoses kahe kogukonna ajutise 

komitee töö jätkumist ELiga lõimumise 

ettevalmistamisel; tunnustab teadmata 

kadunud isikutega tegeleva komisjoni 

tähtsat tööd nii teadmata kadunud Küprose 

türklaste kui ka Küprose kreeklaste 

otsimisel ja kiidab heaks juurdepääsu 

parandamise asjaomastele piirkondadele, 

kaasa arvatud sõjalise tähtsuse alad; palub 

Türgil seda komiteed aidata, andes teavet 

oma sõjaväearhiividest; nõuab, et teadmata 

kadunud isikutega tegeleva komisjoni tööle 

pöörataks erilist tähelepanu, ja tervitab 

sellega seoses kadunud isikutega tegeleva 

alalise Euroopa Parlamendi raportööri 
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sõjaväearhiividest; nõuab, et teadmata 

kadunud isikutega tegeleva komisjoni tööle 

pöörataks erilist tähelepanu, ja tervitab 

sellega seoses kadunud isikutega tegeleva 

alalise Euroopa Parlamendi raportööri 

ametissenimetamist; 

ametissenimetamist; 

Or. en 

 

 


