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Kati Piri 

2016. aasta Türgi aruanne 

2016/2308(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

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. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

lõpetada lõplikult ühinemisläbirääkimised 

Türgiga; 

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.  kutsub komisjoni üles võtma 

ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 2017. 

aasta vahehindamisel arvesse viimaseid 

sündmusi Türgis ja lõpetama lõplikult 

igasuguse ühinemiseelse rahastamise; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. mõistab järsult hukka Türgi 

presidendi Erdoğani avaldused, kus 

süüdistati mõningaid ELi juhte „natslikes 

tavades“ ja nimetati nende kodanikke 

natsideks; juhib tähelepanu asjaolule, et 

selliste põhjendamatute avalduste 

jätkamine kahjustab Türgi 

usaldusväärsust poliitilise partnerina ning 
oma sisekonfliktide eksportimine ohustab 

ühiskonna rahumeelset kooseksisteerimist 

nendes liikmesriikides, kus on suur Türgi 

kogukond; rõhutab, et Türgi valitsus peab 

hoiduma süstemaatilistest jõupingutustest 

ELi liikmesriikides asuva Türgi diasporaa 

mobiliseerimiseks oma eesmärkidel; peab 

murettekitavaks teateid väidetavast 

surveavaldamisest liikmesriikides elavatele 

Türgi diasporaa liikmetele ja mõistab 

hukka välismaal elavate 

topeltkodakondsusega kodanike jälgimise 

Türgi ametivõimude poolt; väljendab 

muret suure arvu passide tühistamise 

pärast, mille tõttu inimesed on jäänud 

kodakondsuseta ja millega on rikutud ÜRO 

1954. aasta kodakondsuseta isikute 

seisundi konventsiooni ja ÜRO 1961. aasta 

kodakondsusetuse vähendamise 

konventsiooni, samuti tunneb muret Türgi 

konsulaatide väidetava keeldumise pärast 

mõningate oma kodanike teenindamisest; 

28. mõistab järsult hukka Türgi 

presidendi Erdoğani avaldused, kus 

süüdistati mõningaid ELi juhte „natslikes 

tavades“ ja nimetati nende kodanikke 

natsideks; hoiatab, et Türgi peaks 

austama liikmesriikide suveräänsust ja 

territoriaalset terviklikkust; juhib 

tähelepanu asjaolule, et oma sisekonfliktide 

eksportimine ohustab ühiskonna 

rahumeelset kooseksisteerimist nendes 

liikmesriikides, kus on suur Türgi 

kogukond; rõhutab, et Türgi valitsus peab 

hoiduma süstemaatilistest jõupingutustest 

ELi liikmesriikides asuva Türgi diasporaa 

mobiliseerimiseks oma eesmärkidel; peab 

muret tekitavaks teateid väidetavast 

surveavaldamisest liikmesriikides elavatele 

Türgi diasporaa liikmetele ja mõistab 

hukka välismaal elavate 

topeltkodakondsusega kodanike jälgimise 

Türgi ametivõimude poolt; väljendab 

muret suure arvu passide tühistamise 

pärast, mille tõttu inimesed on jäänud 

kodakondsuseta ja millega on rikutud ÜRO 

1954. aasta kodakondsuseta isikute 

seisundi konventsiooni ja ÜRO 1961. aasta 

kodakondsusetuse vähendamise 

konventsiooni, samuti tunneb muret Türgi 

konsulaatide väidetava keeldumise pärast 

mõningate oma kodanike teenindamisest; 
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Punkt 30 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 30 a. nõuab tungivalt, et Türgi valitsus 

tunnistaks Armeenia genotsiidi; 

Or. en 
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Punkt 31 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 31 a. mõistab hukka katsed muuta 

Hagia Sophia mošeeks, eelkõige 

nimetades 2016. aasta oktoobris ametisse 

alalise imaami ja tehes 21. juunil 2017 

ülekande moslemi palvusest, millel 

osalesid valitsusametnikud; 

Or. en 
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Punkt 31 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 31 b. kutsub Türgi valitsust üles 

hoiduma konfiskeerimast kristlaste 

varasid, nagu hiljuti juhtus umbes 60 

kiriku, kalmistu ja muu varaga riigi 

kaguosas; nõuab tungivalt, et valitsus 

tagastaks need varad õigusjärgsetele 

omanikele; 

Or. en 

 

 


