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6.3.2019 A8-0091/5

Tarkistus 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavina toimia, joita 
Turkin hallitus on toteuttanut Turkin 
kansalaisia vastaan kolmansissa maissa ja 
joita ovat muun muassa häirintä, 
sieppaukset ja tarkkailu sekä 
vihjepuhelinnumerot, joiden kautta ihmisiä 
kannustetaan ilmiantamaan muita 
kansalaisia Turkin hallitukselle; on erittäin 
huolestunut siitä, että 101 Turkin 
kansalaista 18 maassa on siepattu ja 
luovutettu, mikä on vahvistettu Turkin 
viranomaisten 16. heinäkuuta 2018 
antamassa lausunnossa; kehottaa 
painokkaasti EU:n jäsenvaltioita 
käsittelemään kaikki Turkin 
luovutuspyynnöt avoimesti ja noudattaen 
oikeudellisia menettelyjä, jotka ovat 
kaikilta osin kansainvälisten 
ihmisoikeusnormien mukaisia; toteaa 
jälleen, että Interpolin pidätysmääräyksiä ei 
saa käyttää väärin siten, että ne 
kohdistetaan turkkilaisiin 
toisinajattelijoihin, ihmisoikeuksien 
puolustajiin, toimittajiin ja hallitukseen 
kriittisesti suhtautuviin henkilöihin, kuten 
Saharov-palkintoehdokkaaseen Can 
Dündariin;

3. pitää valitettavina toimia, joita 
Turkin hallitus on toteuttanut Turkin 
kansalaisia vastaan kolmansissa maissa ja 
joita ovat muun muassa häirintä, 
sieppaukset ja tarkkailu sekä 
vihjepuhelinnumerot, joiden kautta ihmisiä 
kannustetaan ilmiantamaan muita 
kansalaisia Turkin hallitukselle; on 
huolissaan siitä, että Turkin hallitus on 
tarjonnut palkkiota sellaisten Turkin 
kansalaisten palauttamisesta, joille on 
myönnetty pakolaisasema Euroopan 
unionissa ja jotka asuvat jäsenvaltioissa; 
on erittäin huolestunut siitä, että 101 
Turkin kansalaista 18 maassa on siepattu ja 
luovutettu, mikä on vahvistettu Turkin 
viranomaisten 16. heinäkuuta 2018 
antamassa lausunnossa; kehottaa 
painokkaasti EU:n jäsenvaltioita 
käsittelemään kaikki Turkin 
luovutuspyynnöt avoimesti ja noudattaen 
oikeudellisia menettelyjä, jotka ovat 
kaikilta osin kansainvälisten 
ihmisoikeusnormien mukaisia; toteaa 
jälleen, että Interpolin pidätysmääräyksiä ei 
saa käyttää väärin siten, että ne 
kohdistetaan turkkilaisiin 
toisinajattelijoihin, ihmisoikeuksien 
puolustajiin, toimittajiin ja hallitukseen 
kriittisesti suhtautuviin henkilöihin, kuten 
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Saharov-palkintoehdokkaaseen Can 
Dündariin;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/6

Tarkistus 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa Turkin hallitusta 
noudattamaan täysin antamiaan 
oikeudellisia sitoumuksia ja panemaan ne 
kokonaisuudessaan täytäntöön, mukaan 
luettuina kulttuuriperinnön suojelemista 
koskevat määräykset, ja erityisesti 
teettämään vilpittömästi inventaarion viime 
vuosisadalla tuhotusta tai raunioituneesta 
kreikkalaisesta, armenialaisesta, 
assyrialaisesta ja muusta 
kulttuuriperinnöstä; kehottaa Turkkia 
ratifioimaan vuoden 2005 Unescon 
yleissopimuksen kulttuuri-ilmaisujen 
moninaisuuden suojelemisesta ja 
edistämisestä; kehottaa Turkkia tekemään 
yhteistyötä asianomaisten kansainvälisten 
organisaatioiden, kuten erityisesti 
Euroopan neuvoston, kanssa, jotta 
ehkäistään ja torjutaan laitonta kauppaa ja 
kulttuuriperinnön tarkoituksellista 
tuhoamista;

13. kehottaa Turkin hallitusta 
noudattamaan täysin antamiaan 
oikeudellisia sitoumuksia ja panemaan ne 
kokonaisuudessaan täytäntöön, mukaan 
luettuina kulttuuriperinnön suojelemista 
koskevat määräykset, ja erityisesti 
teettämään vilpittömästi inventaarion viime 
vuosisadalla tuhotusta tai raunioituneesta 
kreikkalaisesta, armenialaisesta, 
assyrialaisesta ja muusta 
kulttuuriperinnöstä; vastustaa tässä 
yhteydessä kaikkia äärinäkemyksiä, joissa 
kannatetaan muutoksia historiallisen ja 
uskonnollisen monumentin, Hagia 
Sofian, olemukseen ja sen muuttamista 
moskeijaksi; kehottaa Turkkia ratifioimaan 
vuoden 2005 Unescon yleissopimuksen 
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden 
suojelemisesta ja edistämisestä; kehottaa 
Turkkia tekemään yhteistyötä 
asianomaisten kansainvälisten 
organisaatioiden, kuten erityisesti 
Euroopan neuvoston, kanssa, jotta 
ehkäistään ja torjutaan laitonta kauppaa ja 
kulttuuriperinnön tarkoituksellista 
tuhoamista;

Or. en
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Tarkistus 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. on syvästi huolissaan Turkin 
kaakkoisosan tilanteesta ja vakavista 
syytöksistä, jotka koskevat 
ihmisoikeusloukkauksia, liiallista 
voimankäyttöä, kidutusta sekä mielipiteen- 
ja ilmaisuvapauden sekä poliittisen 
osallistumisen huomattavaa rajoittamista 
maan kaakkoisosassa, erityisesti sen 
jälkeen kun kurdikysymyksen 
ratkaisemiseen tähdännyt prosessi romahti 
vuonna 2015, kuten YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ja 
ihmisoikeuksien puolustajat Turkissa ovat 
dokumentoineet; toistaa tuomitsevansa 
ankarasti EU:n terroristijärjestöjen 
luettelossa vuodesta 2002 alkaen olleen 
Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) 
palaamisen väkivaltaan; korostaa, että on 
käynnistettävä pikaisesti uskottava 
poliittinen prosessi, joka johtaa 
kurdikysymyksen rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen; kehottaa Turkkia 
tutkimaan pikaisesti kaikki vakavat väitteet 
ihmisoikeusloukkauksista ja surmista sekä 
sallimaan kansainvälisten tarkkailijoiden 
suorittaa riippumatonta tarkkailutoimintaa; 
on huolestunut siitä, että Turkin hallinto 
tuhoaa Turkin kaakkoisosan historiallisia 
perintökohteita, mukaan lukien 

14. on syvästi huolissaan Turkin 
kaakkoisosan tilanteesta ja vakavista 
syytöksistä, jotka koskevat 
ihmisoikeusloukkauksia, liiallista 
voimankäyttöä, kidutusta sekä mielipiteen- 
ja ilmaisuvapauden sekä poliittisen 
osallistumisen huomattavaa rajoittamista 
maan kaakkoisosassa, erityisesti sen 
jälkeen kun kurdikysymyksen 
ratkaisemiseen tähdännyt prosessi romahti 
vuonna 2015, kuten YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ja 
ihmisoikeuksien puolustajat Turkissa ovat 
dokumentoineet; korostaa, että PKK:n 
sisällyttäminen EU:n terroristijärjestöjen 
luetteloon toimii esteenä pyrittäessä 
rauhaan, vuoropuheluun ja 
neuvotteluihin ja helpottaa 
samanaikaisesti ihmisoikeuksien 
rikkomista; kehottaa siksi neuvostoa 
tarkistamaan terroristijärjestöjen luetteloa 
ja poistamaan PKK:n siitä ottaen 
erityisesti huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen 15. marraskuuta 2018 
annetun tuomion, jolla poistetaan ja 
kumotaan PKK:n sisällyttäminen 
Euroopan unionin neuvoston luetteloon 
terroristijärjestöistä vuosina 2014–2017; 
kehottaa Turkin viranomaisia 
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Diyarbakirissa sijaitsevassa muinaisessa 
Surissa, joka on sisällytetty Unescon 
maailmanperintöluetteloon, mikä vaarantaa 
kurdien identiteetin ja kulttuurin 
säilyttämisen Turkissa;

käynnistämään uudelleen neuvottelut 
PKK:n johdon kanssa, jotta 
kurdikysymyksessä saataisiin aikaan 
rauhanomainen ratkaisu; korostaa, että on 
käynnistettävä pikaisesti uskottava 
poliittinen prosessi, joka johtaa 
kurdikysymyksen rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen; kehottaa Turkkia 
tutkimaan pikaisesti kaikki vakavat väitteet 
ihmisoikeusloukkauksista ja surmista sekä 
sallimaan kansainvälisten tarkkailijoiden 
suorittaa riippumatonta tarkkailutoimintaa; 
on huolestunut siitä, että Turkin hallinto 
tuhoaa Turkin kaakkoisosan historiallisia 
perintökohteita, mukaan lukien 
Diyarbakirissa sijaitsevassa muinaisessa 
Surissa, joka on sisällytetty Unescon 
maailmanperintöluetteloon, mikä vaarantaa 
kurdien identiteetin ja kulttuurin 
säilyttämisen Turkissa;

Or. en
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Tarkistus 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa kaiken edellä mainitun 
perusteella komissiota ja Euroopan unionin 
neuvostoa neuvottelukehyksen mukaisesti 
keskeyttämään virallisesti 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa; on 
kuitenkin edelleen sitoutunut Turkin 
kanssa käytävään demokraattiseen ja 
poliittiseen vuoropuheluun; pyytää 
komissiota käyttämään kaikki tällä 
hetkellä liittymistä valmistelevasta 
tukivälineestä (IPA II ja tuleva IPA III) 
osoitetut varat Turkin 
kansalaisyhteiskunnan, ihmisoikeuksien 
puolustajien ja toimittajien tukemiseen 
sekä parantamaan mahdollisuuksia 
ihmisten välisiin yhteyksiin, akateemista 
vuoropuhelua, turkkilaisten opiskelijoiden 
pääsyä eurooppalaisiin yliopistoihin ja 
toimittajille tarkoitettuja media-alustoja 
demokraattisten arvojen ja periaatteiden, 
ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseksi ja 
edistämiseksi; odottaa, että Turkin ja 
EU:n välinen suhde määritellään 
uudelleen tehokkaan kumppanuuden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 49 artiklan soveltamista; 
painottaa, että EU:n ja Turkin välisten 

21. kehottaa kaiken edellä mainitun 
perusteella komissiota ja Euroopan unionin 
neuvostoa neuvottelukehyksen mukaisesti 
jäädyttämään liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa; on kuitenkin edelleen sitoutunut 
Turkin kanssa käytävään demokraattiseen 
ja poliittiseen vuoropuheluun; painottaa, 
että EU:n ja Turkin välisten mahdollisten 
uusien suhteiden olisi perustuttava 
demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien kunnioittamista koskeviin 
ennakkoehtoihin;
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mahdollisten uusien suhteiden olisi 
perustuttava demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien kunnioittamista koskeviin 
ennakkoehtoihin;

Or. en
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Tarkistus 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. panee merkille, että vaikka EU:hun 
liittymisprosessi oli aluksi vahva kannustin 
Turkissa toteutettaville uudistuksille, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
alalla on tapahtunut voimakasta 
taantumista viime vuosina; muistuttaa, että 
parlamentti vaati toistuvasti lukujen 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) ja 24 
(oikeus, vapaus ja turvallisuus) avaamista 
silloin kun Turkin hallitus oli sitoutunut 
toteuttamaan vakavia uudistuksia; pitää 
erittäin valitettavana, että 
liittymisvälineitä ei voitu käyttää 
täysimääräisesti neuvoston jatkuvan 
vastustuksen vuoksi;

22. panee merkille, että vaikka EU:hun 
liittymisprosessi oli aluksi vahva kannustin 
Turkissa toteutettaville uudistuksille, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
alalla on tapahtunut voimakasta 
taantumista viime vuosina;

Or. en
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Tarkistus 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että tulliliiton 
uudistaminen lujittaisi entisestään Turkin 
ja EU:n jo ennestään vahvoja siteitä ja 
pitäisi Turkin taloudellisesti 
kiinnittyneenä EU:hun; katsoo siksi, että 
olisi annettava mahdollisuus nykyaikaistaa 
ja kehittää EU:n ja Turkin vuoden 1995 
tulliliittoa, jotta siihen voitaisiin sisällyttää 
myös sellaiset alat kuin maatalous, 
palvelut ja julkiset hankinnat, jotka eivät 
tällä hetkellä kuulu sen piiriin; muistuttaa, 
että Turkki on EU:n viidenneksi suurin 
kauppakumppani ja EU Turkin suurin 
kauppakumppani ja että kaksi kolmasosaa 
Turkkiin tehtävistä suorista ulkomaisista 
investoinneista tulee EU:n jäsenvaltioista 
ja että Turkki on EU:lle tärkeä 
kasvumarkkina; katsoo, että tulliliiton 
kehittäminen tarjoaisi arvokkaan 
mahdollisuuden demokraattiselle 
ehdollisuudelle, myönteiselle 
vipuvaikutukselle ja mahdollisuudelle 
laatia etenemissuunnitelma, jossa tulliliiton 
kehittäminen kulkisi käsi kädessä Turkin 
demokraattisista uudistuksista 
demokratian, ihmisoikeuksien, 
perusvapauksien sekä oikeusvaltion alalla 
tekemien konkreettisten parannusten 
kanssa tiellä kohti kansalaisyhteiskunnan 

23. katsoo, että olisi annettava 
mahdollisuus nykyaikaistaa ja kehittää 
EU:n ja Turkin vuoden 1995 tulliliittoa; 
muistuttaa, että Turkki on EU:n 
viidenneksi suurin kauppakumppani ja EU 
Turkin suurin kauppakumppani ja että 
kaksi kolmasosaa Turkkiin tehtävistä 
suorista ulkomaisista investoinneista tulee 
EU:n jäsenvaltioista ja että Turkki on 
EU:lle tärkeä kasvumarkkina; katsoo, että 
kehittämistä voidaan harkita, mikäli 
Turkki ensin panee täysin ja 
syrjimättömästi täytäntöön nykyisestä 
EU:n ja Turkin tullisopimuksesta 
johtuvat velvoitteensa; katsoo, että sen 
jälkeen, kun tämä askel on otettu, 
tulliliiton kehittäminen tarjoaisi arvokkaan 
mahdollisuuden demokraattiselle 
ehdollisuudelle, myönteiselle 
vipuvaikutukselle ja mahdollisuudelle 
laatia etenemissuunnitelma, jossa tulliliiton 
kehittäminen kulkisi käsi kädessä Turkin 
demokraattisista uudistuksista, jotka 
lujittavat Kööpenhaminan kriteerien 
täysimääräistä noudattamista 
demokratian, ihmisoikeuksien, 
perusvapauksien sekä oikeusvaltion alalla, 
tekemien konkreettisten parannusten 
kanssa tiellä kohti kansalaisyhteiskunnan 
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avoimia ja aitoja toimintamahdollisuuksia 
ja moniarvoisuutta; katsoo lisäksi, että 
tulliliiton kehittäminen tarjoaisi 
merkittävän mahdollisuuden käydä 
poliittista vuoropuhelua sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta kestävästä 
talouskehityksestä, ilmastonmuutoksesta ja 
työntekijöiden oikeuksista Turkissa; 
kehottaa komissiota aloittamaan 
valmistelut tulliliiton kehittämiseksi heti, 
kun Turkin hallitus osoittaa olevansa 
valmis vakaviin uudistuksiin; kehottaa 
komissiota sisällyttämään parannettuun 
tulliliittoon ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia koskevan lausekkeen, joka 
tekee ihmisoikeuksista ja perusvapauksista 
keskeisen ehdon; muistuttaa, että 
tulliunionin potentiaalia ei kyetä 
hyödyntämään täysimääräisesti ennen kuin 
Turkki panee lisäpöytäkirjat täytäntöön 
täysimääräisesti kaikkien jäsenvaltioiden 
osalta;

avoimia ja aitoja toimintamahdollisuuksia 
ja moniarvoisuutta; katsoo lisäksi, että 
tulliliiton kehittäminen tarjoaisi 
merkittävän mahdollisuuden käydä 
poliittista vuoropuhelua sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta kestävästä 
talouskehityksestä, ilmastonmuutoksesta ja 
työntekijöiden oikeuksista Turkissa; 
kehottaa komissiota aloittamaan 
valmistelut tulliliiton kehittämiseksi heti, 
kun Turkin hallitus osoittaa olevansa 
valmis vakaviin uudistuksiin; kehottaa 
komissiota sisällyttämään parannettuun 
tulliliittoon ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia koskevan lausekkeen, joka 
tekee ihmisoikeuksista ja perusvapauksista 
keskeisen ehdon; muistuttaa, että 
tulliunionin potentiaalia ei kyetä 
hyödyntämään täysimääräisesti ennen kuin 
Turkki panee lisäpöytäkirjat täytäntöön 
täysimääräisesti kaikkien jäsenvaltioiden 
osalta;

Or. en
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Tarkistus 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. toteaa, että viisumipakon 
poistaminen on erittäin tärkeää Turkin 
kansalaisille ja erityisesti opiskelijoille, 
tutkijoille, liike-elämän edustajille ja 
henkilöille, joilla on perhesiteitä EU:n 
jäsenvaltioissa; kannustaa Turkin hallitusta 
noudattamaan täysimääräisesti 
viisumivapautta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 
72 kriteeriä; tähdentää, että Turkin 
terrorismin vastaisen lainsäädännön 
uudelleentarkastelu on keskeinen ehto 
perusoikeuksien ja -vapauksien 
varmistamiseksi; kannustaa Turkkia 
toteuttamaan tarvittavat toimet jäljellä 
olevien etappien saavuttamiseksi; korostaa, 
että viisumivapaus on mahdollista, kun 
kaikki kriteerit on täytetty täysimääräisesti 
ja tosiasiallisesti syrjimättömällä tavalla;

26. toteaa, että viisumipakon 
poistaminen on erittäin tärkeää Turkin 
kansalaisille ja erityisesti opiskelijoille, 
tutkijoille, liike-elämän edustajille ja 
henkilöille, joilla on perhesiteitä EU:n 
jäsenvaltioissa; muistuttaa, että 
viisumivapausjärjestely ei saa vaikuttaa 
Turkin kansalaisten oikeuksiin ja 
etenkään Euroopasta turvapaikkaa 
hakevien oikeuksiin ja ettei sen vuoksi saa 
lisätä rajatarkastuksia tai panna 
täytäntöön takaisinottosopimuksia vaan 
että sen tavoitteena on saavuttaa 
kansainvälisen oikeuden mukainen 
yleismaailmallinen oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen; kannustaa Turkin hallitusta 
noudattamaan täysimääräisesti 
viisumivapautta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitettyjä 
72 kriteeriä; tähdentää, että Turkin 
terrorismin vastaisen lainsäädännön 
uudelleentarkastelu on keskeinen ehto 
perusoikeuksien ja -vapauksien 
varmistamiseksi; kannustaa Turkkia 
toteuttamaan tarvittavat toimet jäljellä 
olevien etappien saavuttamiseksi; korostaa, 
että viisumivapaus on mahdollista, kun 
kaikki kriteerit on täytetty täysimääräisesti 
ja tosiasiallisesti syrjimättömällä tavalla 
kaikkien EU:n jäsenvaltioiden osalta;



AM\1178872FI.docx PE635.399v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Or. en



AM\1178872FI.docx PE635.399v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6.3.2019 A8-0091/12

Tarkistus 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. muistuttaa Turkin tärkeästä roolista 
Syyrian sodasta johtuvaan 
muuttoliikekriisiin vastaamisessa; katsoo, 
että Turkki ja turkkilaiset ovat osoittaneet 
suurta vieraanvaraisuutta tarjoamalla 
suojaa yli 3,5 miljoonalle 
syyrialaispakolaiselle; korostaa, että 
Turkissa on noin miljoona kouluikäistä 
syyrialaista lasta, joista 60 prosenttia on 
rekisteröity Turkin kouluihin; ottaa 
huomioon 18. maaliskuuta 2016 annetun 
EU:n ja Turkin julkilausuman; kehottaa 
Turkkia noudattamaan palauttamiskiellon 
periaatetta; pitää valitettavana, että EU 
rahoitti IPA-ohjelman 2011/2012 nojalla 
Cobra II -panssariautojen hankintaa, ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
EU:n ohjelmista (yhteis)rahoitettujen 
välineiden käyttöä ja palauttamiskiellon 
periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa 
erityisesti Syyrian rajalla; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita pitämään lupauksensa 
laajamittaisesta uudelleensijoittamisesta ja 
varmistamaan riittävät taloudelliset 
resurssit Turkissa olevien 
syyrialaispakolaisten tukemiseksi pitkällä 
aikavälillä; panee merkille Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 
erityiskertomuksen, jossa kehotetaan 
tehostamaan ja avaamaan rahoituksen 

27. muistuttaa Turkin tärkeästä roolista 
niihin Syyrian sodasta johtuviin 
haasteisiin vastaamisessa, jotka liittyvät 
kansainvälistä suojelua tarvitseviin 
ihmisiin; katsoo, että Turkki ja turkkilaiset 
ovat osoittaneet suurta vieraanvaraisuutta 
tarjoamalla suojaa yli 3,5 miljoonalle 
syyrialaispakolaiselle; korostaa, että 
Turkissa on noin miljoona kouluikäistä 
syyrialaista lasta, joista 60 prosenttia on 
rekisteröity Turkin kouluihin; ei hyväksy 
18. maaliskuuta 2016 annettua EU:n ja 
Turkin julkilausumaa; kehottaa Turkkia 
noudattamaan palauttamiskiellon 
periaatetta; pitää valitettavana, että EU 
rahoitti IPA-ohjelman 2011/2012 nojalla 
Cobra II -panssariautojen hankintaa, ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
EU:n ohjelmista (yhteis)rahoitettujen 
välineiden käyttöä ja palauttamiskiellon 
periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa 
erityisesti Syyrian rajalla; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita pitämään lupauksensa 
laajamittaisesta uudelleensijoittamisesta ja 
varmistamaan riittävät taloudelliset 
resurssit Turkissa olevien 
syyrialaispakolaisten tukemiseksi pitkällä 
aikavälillä; panee merkille Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 
erityiskertomuksen, jossa kehotetaan 
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kohdentamista ja jakamista; kiinnittää 
huomiota siihen, että syyrialaispakolaisten 
tilanne Turkissa on yhä epävarmempi 
heidän tilapäisen suojelunsa näkymien 
osalta, ja pyytää Turkkia harkitsemaan, 
millä tavoin voitaisiin lisätä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta alueilla, joilla on suuria 
syyrialaisia pakolaisyhteisöjä, parantaa 
sosioekonomista ja kulttuurista osallisuutta 
pidemmällä aikavälillä sekä varmistaa 
koulutuksen ja ammattikoulutuksen riittävä 
ja tehokas saatavuus; kehottaa komissiota 
pysymään valppaana ja varmistamaan, että 
EU:n varoja käytettäessä pakolaisten 
oikeuksia kunnioitetaan asianmukaisesti ja 
että toteutetaan toimia, joilla estetään 
lapsityövoiman käyttö, lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja muut 
ihmisoikeusloukkaukset;

tehostamaan ja avaamaan rahoituksen 
kohdentamista ja jakamista; kiinnittää 
huomiota siihen, että syyrialaispakolaisten 
tilanne Turkissa on yhä epävarmempi 
heidän tilapäisen suojelunsa näkymien 
osalta, ja pyytää Turkkia harkitsemaan, 
millä tavoin voitaisiin lisätä sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta alueilla, joilla on suuria 
syyrialaisia pakolaisyhteisöjä, parantaa 
sosioekonomista ja kulttuurista osallisuutta 
pidemmällä aikavälillä sekä varmistaa 
koulutuksen ja ammattikoulutuksen riittävä 
ja tehokas saatavuus; kehottaa komissiota 
pysymään valppaana ja varmistamaan, että 
EU:n varoja käytettäessä pakolaisten 
oikeuksia kunnioitetaan asianmukaisesti ja 
että toteutetaan toimia, joilla estetään 
lapsityövoiman käyttö, lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja muut 
ihmisoikeusloukkaukset;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Tarkistus 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toteaa, että sekä EU:n että sen 
jäsenvaltioiden ja Turkin on tärkeää 
jatkaa tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
kysymyksissä; kannustaa tekemään 
yhteistyötä ja jatkamaan ulkopolitiikan 
sekä puolustus- ja turvallisuusasioiden 
yhdenmukaistamista, myös terrorismin 
vastaisessa yhteistyössä; muistuttaa, että 
Turkki on myös Naton pitkäaikainen 
jäsen ja sillä on keskeinen geostrateginen 
sijainti alueellisen ja eurooppalaisen 
turvallisuuden ylläpitämisen kannalta; 
toteaa, että EU ja Turkki jatkavat 
yhteistyötä (sotilaallisesti) strategisesti 
tärkeissä asioissa Naton 
toimintakehyksessä; kehottaa Turkkia 
aloittamaan uudelleen yhteistyön Natoon 
kuuluvien EU:n jäsenten kanssa EU:hun 
kuulumattomia valtioita koskevassa 
Naton jatkuvassa yhteistyöohjelmassa;

Poistetaan.

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Tarkistus 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. muistuttaa hyvien 
naapuruussuhteiden merkityksestä; 
kehottaa tässä yhteydessä Turkkia 
lisäämään ponnistelujaan jäljellä olevien 
kahdenvälisten kysymysten 
ratkaisemiseksi, mukaan lukien 
oikeudellisten velvoitteiden täyttämättä 
jättäminen sekä Turkin ja sen maa- ja 
merirajanaapureiden välisten ja ilmatilaa 
koskevien kiistojen ratkaiseminen YK:n 
peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti; kehottaa jälleen Turkin 
hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
YK:n merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS); kehottaa Turkin hallitusta 
lopettamaan Kreikan ilmatilan ja 
aluevesien toistuvat loukkaukset sekä 
kunnioittamaan kaikkien naapureidensa 
alueellista koskemattomuutta ja 
itsemääräämisoikeutta; pitää valitettavana, 
että Turkin kansalliskokouksen Kreikalle 
osoittamaa ”casus belli” -vaatimusta ei ole 
vielä kumottu;

30. muistuttaa hyvien 
naapuruussuhteiden merkityksestä; 
kehottaa tässä yhteydessä Turkkia 
lisäämään ponnistelujaan jäljellä olevien 
kahdenvälisten kysymysten 
ratkaisemiseksi, mukaan lukien 
oikeudellisten velvoitteiden täyttämättä 
jättäminen sekä Turkin ja sen maa- ja 
merirajanaapureiden välisten ja ilmatilaa 
koskevien kiistojen ratkaiseminen YK:n 
peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti; kehottaa jälleen Turkin 
hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
YK:n merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS); kehottaa Turkin hallitusta 
lopettamaan Kreikan ilmatilan ja 
aluevesien toistuvat loukkaukset sekä 
kunnioittamaan kaikkien naapureidensa 
alueellista koskemattomuutta ja 
itsemääräämisoikeutta; muistuttaa, että 
YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaan 
Kreikka voi halutessaan milloin tahansa 
käyttää oikeutta ulottaa aluemerensä 
12 meripeninkulmaan; pitää valitettavana, 
että Turkin kansalliskokouksen Kreikalle 
osoittamaa ”casus belli” -vaatimusta ei ole 
vielä kumottu;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Tarkistus 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. suhtautuu myönteisesti YK:n 
pääsihteerin alaisuudessa toteutettaviin 
pyrkimyksiin käynnistää uudelleen 
neuvottelut Kyproksen 
jälleenyhdistymisestä; toistaa tukevansa 
oikeudenmukaista, kattavaa ja 
toteuttamiskelpoista ratkaisua, joka 
perustuu sellaiseen kahden yhteisön ja 
kahden alueen liittovaltioon, jolla on yksi 
kansainvälinen oikeushenkilöys, yksi 
itsemääräämisoikeus ja yksi kansalaisuus 
ja jonka kaksi yhteisöä ovat poliittisesti 
yhdenvertaisia YK:n turvallisuusneuvoston 
asiaankuuluvien päätöslauselmien, 
kansainvälisen oikeuden ja EU:n 
säännöstön mukaisesti ja unionin perustana 
olevien periaatteiden kunnioittamisen 
perusteella; kiinnittää huomiota YK:n 
pääsihteerin esittämään kehykseen ja hänen 
vetoomukseensa neuvottelujen 
uudelleenaloittamisesta vuoden 2017 
Crans-Montana -prosessissa jo tehtyjen 
sopimusten pohjalta; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita toimimaan aktiivisemmin, 
jotta neuvotteluille saadaan myönteinen 
lopputulos; kehottaa jälleen kaikkia 
asianomaisia osapuolia, erityisesti Turkkia, 
sitoutumaan kattavan ratkaisun 
aikaansaamiseen ja edistämään sitä; 

31. suhtautuu myönteisesti YK:n 
pääsihteerin alaisuudessa toteutettaviin 
pyrkimyksiin käynnistää uudelleen 
neuvottelut Kyproksen 
jälleenyhdistymisestä; toistaa tukevansa 
oikeudenmukaista, kattavaa ja 
toteuttamiskelpoista ratkaisua, joka 
perustuu sellaiseen kahden yhteisön ja 
kahden alueen liittovaltioon, jolla on yksi 
kansainvälinen oikeushenkilöys, yksi 
itsemääräämisoikeus ja yksi kansalaisuus 
ja jonka kaksi yhteisöä ovat poliittisesti 
yhdenvertaisia YK:n turvallisuusneuvoston 
asiaankuuluvien päätöslauselmien, 
kansainvälisen oikeuden ja EU:n 
säännöstön mukaisesti ja unionin perustana 
olevien periaatteiden kunnioittamisen 
perusteella; kiinnittää huomiota YK:n 
pääsihteerin esittämään kehykseen, jossa 
esitetään muun muassa Treaty of 
Guarantee -sopimuksen päättämistä ja 
kaikenlaisesta yksipuolisesta väliintulo-
oikeudesta luopumista sekä kaikkien 
miehitysjoukkojen ripeää vetämistä pois, 
ja hänen vetoomukseensa neuvottelujen 
uudelleenaloittamisesta vuoden 2017 
Crans-Montana -prosessissa jo tehtyjen 
sopimusten pohjalta; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita toimimaan aktiivisemmin, 
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kehottaa Turkkia aloittamaan joukkojensa 
vetämisen Kyprokselta, siirtämään 
Famagustan suljetun alueen YK:n 
alaisuuteen YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman nro 550 mukaisesti ja 
pidättymään toimista, joilla muutetaan 
saaren väestötasapainoa laittomien 
siirtokuntien politiikalla; painottaa tarvetta 
panna EU:n säännöstö täytäntöön koko 
saaren alueella; toteaa tältä osin, että EU-
valmisteluja käsittelevän kahden yhteisön 
tilapäisen komitean toiminta jatkuu; 
sitoutuu tehostamaan pyrkimyksiään saada 
kyproksenturkkilaiset mukaan 
valmisteluihin, jotka koskevat täyttä 
integroitumista unioniin Kyproksen 
ongelman ratkaisemisen jälkeen, ja pyytää 
komissiota toimimaan samoin; antaa 
runsaasti tunnustusta kahden yhteisön 
välisen kateissa olevien henkilöiden 
komitean, joka etsii sekä 
kyproksenturkkilaisia että 
kyproksenkreikkalaisia kateissa olevia 
henkilöitä, tekemälle merkittävälle työlle ja 
kiittää komitean pääsyn helpottamisesta 
kaikkiin asiaankuuluviin paikkoihin myös 
sotilasalueilla; kehottaa Turkkia 
avustamaan kateissa olevien henkilöiden 
komiteaa antamalla tietoja 
sotilasarkistostaan; toteaa, että Kyproksen 
tasavallalla on oikeus tehdä kahdenvälisiä 
sopimuksia, jotka koskevat sen 
talousvyöhykettä; kehottaa Turkkia jälleen 
unionin säännöstön ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti kunnioittamaan 
unionin kaikkien jäsenvaltioiden 
täysivaltaisia oikeuksia, myös 
luonnonvarojen etsimiseen ja 
hyödyntämiseen liittyviä oikeuksia; 
kehottaa Turkkia keskittymään kiistojen 
rauhanomaiseen ratkaisuun ja pidättymään 
uhkailusta tai toimista, joilla saattaisi olla 
kielteisiä vaikutuksia hyville 
naapurisuhteille;

jotta neuvotteluille saadaan myönteinen 
lopputulos; kehottaa jälleen kaikkia 
asianomaisia osapuolia, erityisesti Turkkia, 
sitoutumaan kattavan ratkaisun 
aikaansaamiseen ja edistämään sitä; 
kehottaa Turkkia aloittamaan joukkojensa 
vetämisen Kyprokselta, siirtämään 
Famagustan suljetun alueen YK:n 
alaisuuteen YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman nro 550 mukaisesti ja 
pidättymään toimista, joilla muutetaan 
saaren väestötasapainoa laittomien 
siirtokuntien politiikalla; painottaa tarvetta 
panna EU:n säännöstö täytäntöön koko 
saaren alueella; toteaa tältä osin, että EU-
valmisteluja käsittelevän kahden yhteisön 
tilapäisen komitean toiminta jatkuu; 
sitoutuu tehostamaan pyrkimyksiään saada 
kyproksenturkkilaiset mukaan 
valmisteluihin, jotka koskevat täyttä 
integroitumista unioniin Kyproksen 
ongelman ratkaisemisen jälkeen, ja pyytää 
komissiota toimimaan samoin; antaa 
runsaasti tunnustusta kahden yhteisön 
välisen kateissa olevien henkilöiden 
komitean, joka etsii sekä 
kyproksenturkkilaisia että 
kyproksenkreikkalaisia kateissa olevia 
henkilöitä, tekemälle merkittävälle työlle ja 
kiittää komitean pääsyn helpottamisesta 
kaikkiin asiaankuuluviin paikkoihin myös 
sotilasalueilla; kehottaa Turkkia 
avustamaan kateissa olevien henkilöiden 
komiteaa antamalla tietoja 
sotilasarkistostaan; toteaa, että Kyproksen 
tasavallalla on oikeus tehdä kahdenvälisiä 
sopimuksia, jotka koskevat sen 
talousvyöhykettä; kehottaa Turkkia jälleen 
unionin säännöstön ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti kunnioittamaan 
unionin kaikkien jäsenvaltioiden 
täysivaltaisia oikeuksia, myös 
luonnonvarojen etsimiseen ja 
hyödyntämiseen liittyviä oikeuksia; 
kehottaa Turkkia keskittymään kiistojen 
rauhanomaiseen ratkaisuun ja pidättymään 
uhkailusta tai toimista, joilla saattaisi olla 
kielteisiä vaikutuksia hyville 
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naapurisuhteille;

Or. en


