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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. on mures selle pärast, et Türgi 
ühiskonnas on naistevastane vägivald, 
sealhulgas aumõrvad, ebaseaduslikud 
lapsega sõlmitud abielud ja seksuaalne 
kuritarvitamine, levinud ja suur probleem 
ning Türgi ametivõimud sageli ei karista 
soolise vägivalla toimepanijaid; rõhutab, 
et 2018. aastal hukkus koduvägivalla 
tagajärjel 440 naist, s.o rohkem kui 
varasematel aastatel, ning 
kriminaalmenetlused on sageli pikaldased 
ja venivad; kutsub Türgi valitsust üles 
võtma selles küsimuses vastu 
täisleppimatuse poliitika ja seda ellu 
viima;
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21. soovitab kõike eespool nimetatut 
arvesse võttes komisjonil ja Euroopa Liidu 
Nõukogul kooskõlas 
läbirääkimisraamistikuga 
ühinemisläbirääkimised Türgiga ametlikult 
peatada; on aga endiselt kindlalt valmis 
pidama Türgiga demokraatlikku ja 
poliitilist dialoogi; palub komisjonil 
kasutada praegu ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA II ja tulevane IPA 
III) raames eraldatud vahendeid selleks, et 
ELi poolt otse hallatava sihtotstarbelise 
rahastamispaketi kaudu toetada Türgi 
kodanikuühiskonda, inimõiguste kaitsjaid 
ja ajakirjanikke ning suurendada 
inimestevaheliste kontaktide ja 
akadeemilise dialoogi võimalusi, 
parandada Türgi üliõpilaste võimalusi 
pääseda Euroopa ülikoolidesse ja 
ajakirjanike juurdepääsu 
meediaplatvormidele eesmärgiga kaitsta ja 
edendada demokraatlike väärtusi ja 
põhimõtteid, inimõigusi ja õigusriigi 
põhimõtet; ootab (ilma et see piiraks 
Euroopa Liidu lepingu artikli 49 
kohaldamist), et Türgi ja ELi suhted 
määratletaks uuesti, pidades silmas tõhusat 
partnerlust; toonitab, et igasugune 
poliitiline koostöö ELi ja Türgi vahel peaks 
tuginema demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet ja põhiõigusi käsitlevatele 

21. soovitab kõike eespool nimetatut 
arvesse võttes komisjonil ja Euroopa Liidu 
Nõukogul ühinemisläbirääkimised Türgiga 
lõpetada; on aga endiselt kindlalt valmis 
pidama Türgiga demokraatlikku ja 
poliitilist dialoogi; palub komisjonil 
kasutada praegu ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA II ja tulevane IPA 
III) raames eraldatud vahendeid selleks, et 
ELi poolt otse hallatava sihtotstarbelise 
rahastamispaketi kaudu toetada Türgi 
kodanikuühiskonda, inimõiguste kaitsjaid 
ja ajakirjanikke ning suurendada 
inimestevaheliste kontaktide ja 
akadeemilise dialoogi võimalusi, 
parandada Türgi üliõpilaste võimalusi 
pääseda Euroopa ülikoolidesse ja 
ajakirjanike juurdepääsu 
meediaplatvormidele eesmärgiga kaitsta ja 
edendada demokraatlike väärtusi ja 
põhimõtteid, inimõigusi ja õigusriigi 
põhimõtet; ootab (ilma et see piiraks 
Euroopa Liidu lepingu artikli 49 
kohaldamist), et Türgi ja ELi suhted 
määratletaks uuesti, pidades silmas tõhusat 
partnerlust; toonitab, et igasugune 
poliitiline koostöö ELi ja Türgi vahel peaks 
tuginema demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet ja põhiõigusi käsitlevatele 
tingimuslikkuse sätetele;



AM\1178868ET.docx PE635.399v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

tingimuslikkuse sätetele;

Or. en



AM\1178868ET.docx PE635.399v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.3.2019 A8-0091/4

Muudatusettepanek 4
Renate Sommer
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0091/2019
Kati Piri
2018. aasta Türgi aruanne
(2018/2150(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. märgib, et ELiga ühinemise 
protsess stimuleeris küll algul Türgi 
reforme, kuid viimastel aastatel on 
õigusriigi ja inimõiguste vallas toimunud 
suur tagasiminek; tuletab meelde, et ajal, 
kui Türgi valitsus lubas viia läbi suuri 
reforme, nõudis Euroopa Parlament 
korduvalt 23. peatüki (kohtusüsteem ja 
põhiõigused) ning 24. peatüki (õigus, 
vabadus ja turvalisus) avamist; peab 
äärmiselt kahetsusväärseks, et 
ühinemisvahendeid ei saa täiel määral 
kasutada, kuna nõukogus valitseb endiselt 
ummikseis;

22. märgib, et ELiga ühinemise 
protsess stimuleeris küll algul Türgi 
reforme, kuid viimastel aastatel on 
õigusriigi ja inimõiguste vallas toimunud 
ulatuslik tagasiminek; märgib, et Türgi on 
EList üha rohkem eemaldunud; mõistab 
teravalt hukka Türgi presidendi ELi-
vastase retoorika, mis on vastastikusi 
suhteid varjutanud ja toonud seetõttu 
kaasa praeguse seisaku läbirääkimistes;
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