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6.3.2019 A8-0091/2

Pozmeňujúci návrh 2
Renate Sommer
v mene skupiny PPE

Správa A8-0091/2019
Kati Piri
Správa o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. je znepokojený mierou výskytu 
a závažnosťou násilia na ženách 
v tureckej spoločnosti vrátane vrážd 
v mene cti, nezákonných manželstiev detí 
a sexuálneho zneužívania, ako aj 
neochotou tureckých orgánov trestať 
páchateľov rodovo motivovaného násilia; 
zdôrazňuje, že v roku 2018 zomrelo 
v dôsledku domáceho násilia 440 žien, čo 
je nárast v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi, pričom trestné konanie je často 
zdĺhavé a poznačené nedodržiavaním 
lehôt; vyzýva tureckú vládu, aby v tejto 
oblasti prijala a vykonávala politiku 
nulovej tolerancie;
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6.3.2019 A8-0091/3

Pozmeňujúci návrh 3
Renate Sommer
v mene skupiny PPE

Správa A8-0091/2019
Kati Piri
Správa o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vzhľadom na všetky uvedené 
skutočnosti odporúča, aby Komisia a Rada 
Európskej únie v súlade s rokovacím 
rámcom formálne pozastavili prístupové 
rokovania s Tureckom; je však naďalej 
odhodlaný viesť demokratický a politický 
dialóg s Tureckom; žiada Komisiu, aby 
použila finančné prostriedky, ktoré sú v 
súčasnosti pridelené v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci (IPA II a budúceho 
IPA III), na podporu občianskej 
spoločnosti, obhajcov ľudských práv 
a novinárov Turecka prostredníctvom 
osobitného balíka, ktorý riadi priamo EÚ, 
a na zvýšenie počtu príležitostí na 
medziľudské kontakty, akademický dialóg, 
prístup tureckých študentov k európskym 
univerzitám a mediálne platformy pre 
novinárov s cieľom chrániť a presadzovať 
demokratické hodnoty a zásady, ľudské 
práva a právny štát; bez toho, aby bol 
dotknutý článok 49 Zmluvy o Európskej 
únii, očakáva predefinovanie vzťahov 
medzi Tureckom a EÚ v zmysle 
skutočného partnerstva; zdôrazňuje, že 
akákoľvek politická spolupráca medzi EÚ 
a Tureckom by mala vychádzať 
z ustanovení o podmienenosti týkajúcich sa 
dodržiavania demokracie, zásad právneho 
štátu a základných práv;

21. vzhľadom na všetky uvedené 
skutočnosti odporúča, aby Komisia a Rada 
Európskej únie ukončili prístupové 
rokovania s Tureckom; je však naďalej 
odhodlaný viesť demokratický a politický 
dialóg s Tureckom; žiada Komisiu, aby 
použila finančné prostriedky, ktoré sú v 
súčasnosti pridelené v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci (IPA II a budúceho 
IPA III), na podporu občianskej 
spoločnosti, obhajcov ľudských práv 
a novinárov Turecka prostredníctvom 
osobitného balíka, ktorý riadi priamo EÚ, 
a na zvýšenie počtu príležitostí na 
medziľudské kontakty, akademický dialóg, 
prístup tureckých študentov k európskym 
univerzitám a mediálne platformy pre 
novinárov s cieľom chrániť a presadzovať 
demokratické hodnoty a zásady, ľudské 
práva a právny štát; bez toho, aby bol 
dotknutý článok 49 Zmluvy o Európskej 
únii, očakáva predefinovanie vzťahov 
medzi Tureckom a EÚ v zmysle 
skutočného partnerstva; zdôrazňuje, že 
akákoľvek politická spolupráca medzi EÚ 
a Tureckom by mala vychádzať 
z ustanovení o podmienenosti týkajúcich sa 
dodržiavania demokracie, zásad právneho 
štátu a základných práv;
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6.3.2019 A8-0091/4

Pozmeňujúci návrh 4
Renate Sommer
v mene skupiny PPE

Správa A8-0091/2019
Kati Piri
Správa o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. konštatuje, že hoci bol proces 
pristúpenia k EÚ na začiatku silnou 
motiváciou reforiem v Turecku, v 
posledných niekoľkých rokoch došlo v 
oblastiach právneho štátu a ľudských práv 
k výraznému úpadku; pripomína, že 
Parlament opakovane vyzval, aby sa 
otvorila kapitola 23 o súdnictve 
a základných právach a kapitola 24 
o spravodlivosti, slobode a bezpečnosti, 
a to v čase, keď sa turecká vláda zaviazala 
vykonať vážne reformy; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad tým, že prístupové 
nástroje nemohli byť naplno využité 
z dôvodu pokračujúceho zablokovania zo 
strany Rady;

22. konštatuje, že hoci bol proces 
pristúpenia k EÚ na začiatku silnou 
motiváciou reforiem v Turecku, 
v posledných rokoch došlo v oblastiach 
právneho štátu a ľudských práv k vážnemu 
úpadku; poznamenáva, že Turecko sa od 
EÚ vzďaľuje; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad nepriateľskou rétorikou 
tureckého prezidenta voči EÚ, ktorá 
skalila vzájomný vzťah a viedla tak 
k súčasnej stagnácii celého procesu 
rokovaní;
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