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6.3.2019 A8-0091/2

Predlog spremembe 2
Renate Sommer
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. je zaskrbljen zaradi razširjenosti in 
resnosti nasilja nad ženskami v turški 
družbi, vključno z uboji iz časti, 
nezakonskimi porokami otrok in spolnimi 
zlorabami, in zaradi nepripravljenosti 
turških oblasti, da bi kaznovale storilce 
nasilja zaradi spola; poudarja, da je 
zaradi nasilje v družini leta 2018 umrlo 
440 žensk, kar je več kot v prejšnjih letih, 
in da so kazenski postopki pogosto 
dolgotrajni in podvrženi zamudam; poziva 
turško vlado, naj sprejme in izvaja politiko 
ničelne tolerance do tega vprašanja;
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6.3.2019 A8-0091/3

Predlog spremembe 3
Renate Sommer
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ob upoštevanju vsega zgoraj 
navedenega priporoča Komisiji in Svetu 
Evropske unije, naj v skladu s pogajalskim 
okvirom formalno prekineta pristopna 
pogajanja s Turčijo; vendar ostaja zavezan 
demokratičnemu in političnemu dialogu s 
Turčijo; poziva Komisijo, naj uporabi 
sredstva, ki so trenutno dodeljena v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 
II in prihodnjega IPA III), da prek 
namenskih sredstev, ki jih neposredno 
upravlja EU, pomaga civilni družbi 
Turčije, zagovornikom človekovih pravic 
in novinarjem, ter poveča priložnosti za 
stike med ljudmi, akademski dialog, dostop 
turških študentov do evropskih univerz in 
medijske platforme za novinarje, da bi 
zaščitili in spodbujali demokratične 
vrednote in načela, človekove pravice in 
načelo pravne države; brez poseganja v 
člen 49 Pogodbe o Evropski uniji 
pričakuje, da bo odnos med Turčijo in EU 
na novo opredeljen v smislu učinkovitega 
partnerstva; poudarja, da bi morale vse 
oblike političnega sodelovanja med EU in 
Turčijo temeljiti na določbah o 
pogojevanju s spoštovanjem demokracije, 
načela pravne države in temeljnih pravic;

21. ob upoštevanju vsega zgoraj 
navedenega priporoča Komisiji in Svetu 
Evropske unije, naj prekineta pristopna 
pogajanja s Turčijo; vendar ostaja zavezan 
demokratičnemu in političnemu dialogu s 
Turčijo; poziva Komisijo, naj uporabi 
sredstva, ki so trenutno dodeljena v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 
II in prihodnjega IPA III), da prek 
namenskih sredstev, ki jih neposredno 
upravlja EU, pomaga civilni družbi 
Turčije, zagovornikom človekovih pravic 
in novinarjem, ter poveča priložnosti za 
stike med ljudmi, akademski dialog, dostop 
turških študentov do evropskih univerz in 
medijske platforme za novinarje, da bi 
zaščitili in spodbujali demokratične 
vrednote in načela, človekove pravice in 
načelo pravne države; brez poseganja v 
člen 49 Pogodbe o Evropski uniji 
pričakuje, da bo odnos med Turčijo in EU 
na novo opredeljen v smislu učinkovitega 
partnerstva; poudarja, da bi morale vse 
oblike političnega sodelovanja med EU in 
Turčijo temeljiti na določbah o 
pogojevanju s spoštovanjem demokracije, 
načela pravne države in temeljnih pravic;
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6.3.2019 A8-0091/4

Predlog spremembe 4
Renate Sommer
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ugotavlja, da je proces pristopa k 
EU v začetku sicer pomenil veliko 
motivacijo za reforme v Turčiji, da pa je v 
zadnjih nekaj letih prišlo do občutnega 
nazadovanja na področjih pravne države in 
človekovih pravic; želi spomniti, da je 
Parlament v času, ko se je turška vlada 
zavezala, da bo izvedla resne reforme, 
večkrat pozival k odprtju poglavja 23 o 
pravosodju in temeljnih pravicah ter 
poglavja 24 o pravici, svobodi in varnosti; 
globoko obžaluje, da zaradi stalnega 
blokiranja s strani Sveta ni bilo mogoče 
popolnoma uporabiti pristopnih 
instrumentov;

22. ugotavlja, da je proces pristopa k 
EU v začetku sicer pomenil veliko 
motivacijo za reforme v Turčiji, da pa je v 
zadnjih nekaj letih prišlo do ogromnega 
nazadovanja na področjih pravne države in 
človekovih pravic; ugotavlja, da se Turčija 
vse bolj oddaljuje od EU; globoko 
obžaluje retoriko turškega predsednika, 
uperjeno proti EU, ki je skalila 
medsebojne odnose in s tem privedla do 
trenutnega mirovanja pogajalskega 
procesa;
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