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28.6.2017 A8-0234/26 

Tarkistus  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita neuvottelukehyksen 

puitteissa keskeyttämään viipymättä 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa, jos 

perustuslakipaketti pannaan täytäntöön 

muuttumattomana; panee merkille 

Venetsian komission huomautukset 

perustuslakiuudistuksesta ja korostaa, 

että ehdotetuissa peruslain tarkistuksissa 

ei kunnioiteta vallanjaon eikä 

asianmukaisen keskinäisen 

valvontajärjestelmän perusperiaatteita ja 

että ne eivät ole Kööpenhaminan 

kriteerien mukaisia; kehottaa komissiota, 

jäsenvaltioita ja Turkkia käymään 

avoimen ja rehellisen keskustelun 

molemmille merkittävillä aloilla, joilla 

tehostettu yhteistyö olisi mahdollista; 

painottaa, että EU:n ja Turkin välisten 

mahdollisten uusien suhteiden olisi 

perustuttava demokratian, oikeusvaltion 

ja perusoikeuksien kunnioittamista 

koskeviin ennakkoehtoihin; 

8. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita lopettamaan lopullisesti 

liittymisneuvottelut Turkin kanssa; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Tarkistus  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. kehottaa komissiota ottamaan 

huomioon uusimmat kehityskulut Turkissa, 

kun se tekee liittymistä valmistelevan 

tukivälineen varojen väliarvioinnin 

vuonna 2017, ja lopettamaan kaiken 

liittymistä valmistelevan tuen erityisesti 

liittymisneuvottelujen päätyttyä; kehottaa 

komissiota käyttämään tämän 

vaihtoehdon toteutuessa kyseistä tukea 

Turkin kansalaisyhteiskunnan tueksi ja 

suoraan Turkissa olevien pakolaisten 

tueksi sekä sijoittamaan aiempaa 

enemmän ihmisten välisiin vaihto-

ohjelmiin, kuten opiskelijoiden, 

tutkijoiden ja toimittajien 

Erasmus+-ohjelmaan; 

25.  kehottaa komissiota ottamaan 

huomioon uusimmat kehityskulut Turkissa, 

kun se tekee liittymistä valmistelevan 

tukivälineen varojen väliarvioinnin 

vuonna 2017, ja kehottaa lopettamaan 

lopullisesti kaiken liittymistä valmistelevan 

rahoituksen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Tarkistus  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. tuomitsee ankarasti presidentti 

Erdoğanin viimeaikaiset toistuvat 

lausunnot, joissa hän syyttää joitakin EU:n 

johtajia natsien kaltaisesta toiminnasta ja 

haukkuu EU:n kansalaisia natseiksi; 

huomauttaa, että sellaisten 

perusteettomien lausuntojen jatkaminen 

heikentää Turkin uskottavuutta 

poliittisena kumppanina ja että maan 

sisäisen konfliktien siirto uhkaa vakavasti 

yhteiskuntien rauhanomaista 

rinnakkaiseloa niissä EU:n jäsenvaltioissa, 

joissa on merkittävä turkkilaista alkuperää 

oleva vähemmistö; painottaa, että Turkin 

hallituksen on pidättäydyttävä 

järjestelmällisistä pyrkimyksistä saada 

jäsenvaltioissa asuvat ulkoturkkilaiset 

liikkeelle omien tarkoitusperiensä 

mukaisesti; panee huolestuneena merkille 

tiedot jäsenvaltioissa asuvien 

ulkoturkkilaisten henkilöiden väitetystä 

painostamisesta ja tuomitsee sen, että 

Turkin viranomaiset valvovat ulkomailla 

asuvia kansalaisia, joilla on 

kaksoiskansalaisuus; on huolissaan passien 

suuren määrän mitätöimisestä, minkä 

vuoksi ihmisistä tulee kansalaisuudettomia, 

mikä rikkoo vuonna 1954 tehtyä 

valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa 

koskevaa yleissopimusta ja vuonna 1961 

tehtyä valtiottomuuden poistamista 

28. tuomitsee ankarasti presidentti 

Erdoğanin viimeaikaiset toistuvat 

lausunnot, joissa hän syyttää joitakin EU:n 

johtajia natsien kaltaisesta toiminnasta ja 

haukkuu EU:n kansalaisia natseiksi; 

varoittaa, että Turkin olisi kunnioitettava 

jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta ja 

alueellista koskemattomuutta; 
huomauttaa, että maan sisäisen konfliktien 

siirto uhkaa vakavasti yhteiskuntien 

rauhanomaista rinnakkaiseloa niissä EU:n 

jäsenvaltioissa, joissa on merkittävä 

turkkilaista alkuperää oleva vähemmistö; 

painottaa, että Turkin hallituksen on 

pidättäydyttävä järjestelmällisistä 

pyrkimyksistä saada jäsenvaltioissa asuvat 

ulkoturkkilaiset liikkeelle omien 

tarkoitusperiensä mukaisesti; panee 

huolestuneena merkille tiedot 

jäsenvaltioissa asuvien ulkoturkkilaisten 

henkilöiden väitetystä painostamisesta ja 

tuomitsee sen, että Turkin viranomaiset 

valvovat ulkomailla asuvia kansalaisia, 

joilla on kaksoiskansalaisuus; on 

huolissaan passien suuren määrän 

mitätöimisestä, minkä vuoksi ihmisistä 

tulee kansalaisuudettomia, mikä rikkoo 

vuonna 1954 tehtyä valtiottomien 

henkilöiden oikeusasemaa koskevaa 

yleissopimusta ja vuonna 1961 tehtyä 

valtiottomuuden poistamista koskevaa 
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koskevaa YK:n yleissopimusta; on myös 

huolissaan tiedoista, joiden mukaan Turkin 

konsulaateissa ei ole suostuttu palvelemaan 

monia sen omia kansalaisia; 

YK:n yleissopimusta; on myös huolissaan 

tiedoista, joiden mukaan Turkin 

konsulaateissa ei ole suostuttu palvelemaan 

monia sen omia kansalaisia; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Tarkistus  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

30 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 30 a. vaatii painokkaasti Turkin 

hallitusta tunnustamaan armenialaisten 

kansanmurhan; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Tarkistus  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

31 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 a. tuomitsee pyrkimykset muuttaa 

Hagia Sofia moskeijaksi, mihin on pyritty 

etenkin nimittämällä pysyvä imaami 

lokakuussa 2016 ja radioimalla 

21. kesäkuuta 2017 muslimien 

rukoushetki, johon osallistui hallituksen 

virkamiehiä; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Tarkistus  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

31 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 b. vaatii, ettei Turkin hallitus 

takavarikoi kristittyjen omaisuutta, kuten 

tapahtui äskettäin noin 60 kirkolle, 

hautausmaalle ja muulle omaisuudelle 

maan kaakkoisosassa; vaatii hallitusta 

palauttamaan kyseisen omaisuuden sen 

laillisille omistajille; 

Or. en 

 

 


