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6.3.2019 A8-0091/5

Pozmeňujúci návrh 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
opatreniami tureckej vlády namierenými 
proti tureckým občanom v tretích krajinách 
vrátane ich obťažovania, únosov a tajného 
sledovania, ako aj nad praktikami, keď 
nabáda ľudí, aby prostredníctvom horúcich 
telefonických liniek hlásili iných občanov 
vláde; je hlboko znepokojený nelegálnymi 
únosmi a vydaním 101 tureckých štátnych 
príslušníkov, ktoré sa uskutočnilo v 18 
krajinách, čo potvrdilo vyhlásenie 
tureckých orgánov zo 16. júla 2018; 
naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby 
transparentne spracovali všetky požiadavky 
Turecka o vydanie pri dodržaní súdnych 
postupov v plnom súlade 
s medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; opakovane zdôrazňuje, že 
zatykače Interpolu sa nesmú zneužívať na 
ťaženie proti tureckým disidentom, 
obhajcom ľudských práv, novinárom 
a osobám kritickým voči vláde, ako je 
bývalý finalista Sacharovovej ceny Can 
Dündar;

3. vyjadruje poľutovanie nad 
opatreniami tureckej vlády namierenými 
proti tureckým občanom v tretích krajinách 
vrátane ich obťažovania, únosov a tajného 
sledovania, ako aj nad praktikami, keď 
nabáda ľudí, aby prostredníctvom horúcich 
telefonických liniek hlásili iných občanov 
vláde; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
turecká vláda ponúka odmenu za návrat 
tureckých občanov, ktorým bol udelený 
štatút utečenca v Európskej únii a ktorí 
žijú v členských štátoch; je hlboko 
znepokojený nelegálnymi únosmi a 
vydaním 101 tureckých štátnych 
príslušníkov, ktoré sa uskutočnilo v 18 
krajinách, čo potvrdilo vyhlásenie 
tureckých orgánov zo 16. júla 2018; 
naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby 
transparentne spracovali všetky požiadavky 
Turecka o vydanie pri dodržaní súdnych 
postupov v plnom súlade 
s medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; opakovane zdôrazňuje, že 
zatykače Interpolu sa nesmú zneužívať na 
ťaženie proti tureckým disidentom, 
obhajcom ľudských práv, novinárom 
a osobám kritickým voči vláde, ako je 
bývalý finalista Sacharovovej ceny Can 
Dündar;
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6.3.2019 A8-0091/6

Pozmeňujúci návrh 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva tureckú vládu, aby 
dodržiavala a v plnom rozsahu vykonávala 
prijaté právne záväzky o ochrane 
kultúrneho dedičstva, a najmä aby v dobrej 
viere zostavila súhrnný súpis gréckeho, 
arménskeho, asýrskeho a iného kultúrneho 
dedičstva, ktoré bolo v minulom storočí 
zničené alebo zdevastované; vyzýva 
Turecko, aby ratifikovalo Dohovor 
UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore 
rozmanitosti kultúrnych prejavov; vyzýva 
Turecko, aby spolupracovalo s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami, najmä 
s Radou Európy, pri predchádzaní 
nedovolenému obchodovaniu s kultúrnym 
dedičstvom a jeho úmyselnému ničeniu a 
pri boji proti týmto javom;

13. vyzýva tureckú vládu, aby 
dodržiavala a v plnom rozsahu vykonávala 
prijaté právne záväzky o ochrane 
kultúrneho dedičstva, a najmä aby v dobrej 
viere zostavila súhrnný súpis gréckeho, 
arménskeho, asýrskeho a iného kultúrneho 
dedičstva, ktoré bolo v minulom storočí 
zničené alebo zdevastované; v tejto 
súvislosti sa stavia proti každému 
extrémnemu názoru propagujúcemu 
zmeny rázu historicko-náboženskej 
pamiatky Hagia Sofia a jej premenu na 
mešitu; vyzýva Turecko, aby ratifikovalo 
Dohovor UNESCO z roku 2005 o ochrane 
a podpore rozmanitosti kultúrnych 
prejavov; vyzýva Turecko, aby 
spolupracovalo s príslušnými 
medzinárodnými organizáciami, najmä 
s Radou Európy, pri predchádzaní 
nedovolenému obchodovaniu s kultúrnym 
dedičstvom a jeho úmyselnému ničeniu a 
pri boji proti týmto javom;
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6.3.2019 A8-0091/7

Pozmeňujúci návrh 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. je hlboko znepokojený situáciou na 
juhovýchode Turecka a vážnymi 
obvineniami z porušovania ľudských práv, 
nadmerného používania sily, mučenia a 
vážneho obmedzovania práva na slobodu 
presvedčenia a prejavu, ako aj politickej 
účasti na juhovýchode, najmä od kolapsu 
kurdského mierového procesu v roku 2015, 
ako to zdokumentovali Úrad vysokého 
komisára OSN pre ľudské práva a 
obhajcovia ľudských práv v Turecku; 
opakovane odsudzuje, že Strana 
kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je od 
roku 2002 na zozname teroristických 
organizácií EÚ, znovu začala používať 
násilie; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné obnoviť dôveryhodný politický 
proces vedúci k mierovému vyriešeniu 
kurdskej otázky; vyzýva Turecko, aby 
urýchlene vyšetrilo všetky závažné 
obvinenia z porušovania ľudských práv 
a zabíjania a aby medzinárodným 
pozorovateľom umožnilo vykonávať 
nezávislé činnosti monitorovania; je 
mimoriadne znepokojený ničením lokalít 
historického dedičstva na juhovýchode 
vrátane starobylej lokality Sur v provincii 
Diyarbakir, ktorá bola zapísaná do 
zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 

14. je hlboko znepokojený situáciou na 
juhovýchode Turecka a vážnymi 
obvineniami z porušovania ľudských práv, 
nadmerného používania sily, mučenia a 
vážneho obmedzovania práva na slobodu 
presvedčenia a prejavu, ako aj politickej 
účasti na juhovýchode, najmä od kolapsu 
kurdského mierového procesu v roku 2015, 
ako to zdokumentovali Úrad vysokého 
komisára OSN pre ľudské práva a 
obhajcovia ľudských práv v Turecku; 
zdôrazňuje, že zahrnutie PKK do 
úniového zoznamu teroristických 
organizácií je prekážkou na ceste 
nastolenia mieru, dialógu a rokovaní, 
ktoré zároveň uľahčuje porušovanie 
ľudských práv; vyzýva preto Radu, aby 
preskúmala tento zoznam a vyňala PKK 
zo zoznamu teroristických organizácií a 
zohľadnila pritom najmä rozsudok 
Súdneho dvora Európskej únie z 15. 
novembra 2018, ktorým sa ruší zahrnutie 
strany PKK do zoznamu Rady Európskej 
únie týkajúceho sa teroristických 
organizácií  od roku 2014 do roku 2017; 
vyzýva turecké orgány, aby obnovili 
rokovania s vedúcimi predstaviteľmi 
strany PKK s cieľom dosiahnuť mierové 
riešenie kurdskej otázky; zdôrazňuje, že je 
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čo je čin, ktorým sa ohrozuje ochrana 
kurdskej identity a kultúry v Turecku;

naliehavo potrebné obnoviť dôveryhodný 
politický proces vedúci k mierovému 
vyriešeniu kurdskej otázky; vyzýva 
Turecko, aby urýchlene vyšetrilo všetky 
závažné obvinenia z porušovania ľudských 
práv a zabíjania a aby medzinárodným 
pozorovateľom umožnilo vykonávať 
nezávislé činnosti monitorovania; je 
mimoriadne znepokojený ničením lokalít 
historického dedičstva na juhovýchode 
vrátane starobylej lokality Sur v provincii 
Diyarbakir, ktorá bola zapísaná do 
zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 
čo je čin, ktorým sa ohrozuje ochrana 
kurdskej identity a kultúry v Turecku;

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

6.3.2019 A8-0091/8

Pozmeňujúci návrh 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou
v mene skupiny GUE/NGL

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 

21. vzhľadom na všetky uvedené 
skutočnosti odporúča, aby Komisia a Rada 
Európskej únie v súlade s rokovacím 
rámcom zmrazili prístupové rokovania 
s Tureckom; je však naďalej odhodlaný 
viesť demokratický a politický dialóg 
s Tureckom; 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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štátu a základných práv;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/9

Pozmeňujúci návrh 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
v mene skupiny GUE/NGL

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 niekoľkých rokoch došlo v 
oblastiach právneho štátu a ľudských práv 
k výraznému úpadku;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Pozmeňujúci návrh 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že modernizáciou 
colnej únie by sa ešte viac posilnili už aj 
tak silné väzby medzi Tureckom 
a Európskou úniou, a Turecko by tak bolo 
hospodársky aj naďalej pripútané k EÚ; 
domnieva sa preto, že by sa mali ponechať 
otvorené možnosti modernizácie 
a vylepšenia colnej únie z roku 1995 medzi 
EÚ a Tureckom, aby sa do nej zahrnuli 
dôležité oblasti, ako sú 
poľnohospodárstvo, služby a verejné 
obstarávanie, na ktoré sa v súčasnosti 
nevzťahuje; pripomína, že Turecko je 
piatym najväčším obchodným partnerom 
EÚ, pričom EÚ je hlavným obchodným 
partnerom Turecka, že dve tretiny 
priamych zahraničných investícií (PZI) 
v Turecku pochádzajú z členských štátov 
EÚ a že Turecko je pre EÚ dôležitým 
rastovým trhom; domnieva sa, že 
modernizácia by poskytla cennú príležitosť 
na demokratickú podmienenosť, pozitívny 
pákový efekt a možnosť plánu, v ktorom 
by modernizácia colnej únie išla ruka 
v ruke s konkrétnymi zlepšeniami Turecka 
v súvislosti s demokratickými reformami v 
oblasti demokracie, ľudských práv a 
základných slobôd, ako aj právneho štátu 
a smerom k skutočnému, otvorenému 

23. domnieva sa, že by sa mali 
ponechať otvorené možnosti modernizácie 
a zlepšenia colnej únie z roku 1995 medzi 
EÚ a Tureckom; pripomína, že Turecko je 
piatym najväčším obchodným partnerom 
EÚ, pričom EÚ je hlavným obchodným 
partnerom Turecka, že dve tretiny 
priamych zahraničných investícií (PZI) 
v Turecku pochádzajú z členských štátov 
EÚ a že Turecko je pre EÚ dôležitým 
rastovým trhom; domnieva sa, že 
o modernizácii možno uvažovať, pokiaľ 
Turecko najskôr pristúpi k úplnému 
a nediskriminačnému plneniu svojich 
záväzkov vyplývajúcich zo súčasnej 
dohody o colnej únii medzi EÚ 
a Tureckom; domnieva sa, že po vykonaní 
tohto kroku by modernizácia poskytla 
cennú príležitosť na demokratickú 
podmienenosť, pozitívny pákový efekt 
a možnosť plánu, v ktorom by 
modernizácia colnej únie išla ruka v ruke 
s konkrétnymi zlepšeniami zo strany 
Turecka, pokiaľ ide o demokratické 
reformy posilňujúce úplné plnenie 
kodanských kritérií v oblasti demokracie, 
ľudských práv a základných slobôd, ako aj 
právneho štátu a smerom k skutočnému, 
otvorenému priestoru pre občiansku 
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priestoru pre občiansku spoločnosť a 
pluralizmus; domnieva sa navyše, že 
modernizácia colnej únie by poskytla 
významnú príležitosť na politický dialóg o  
sociálne a environmentálne udržateľnom 
hospodárskom rozvoji a zmene klímy, ako 
aj o pracovných právach v Turecku; 
vyzýva Komisiu, aby začala pracovať na 
prípravách modernizácie colnej únie, hneď 
ako turecká vláda preukáže, že je 
pripravená uskutočniť dôkladné reformy; 
vyzýva Komisiu, aby do aktualizovanej 
colnej únie začlenila doložku o ľudských 
právach a základných slobodách, čím sa 
ľudské práva a základné slobody stanú 
hlavnou podmienkou; pripomína, že 
súčasná colná únia nedosiahne svoj plný 
potenciál, kým Turecko nebude v plnej 
miere vykonávať dodatkový protokol vo 
vzťahu k všetkým členským štátom;

spoločnosť a pluralizmus; domnieva sa 
navyše, že modernizácia colnej únie by 
poskytla významnú príležitosť na politický 
dialóg o  sociálne a environmentálne 
udržateľnom hospodárskom rozvoji 
a zmene klímy, ako aj o pracovných 
právach v Turecku; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prípravách 
modernizácie colnej únie, hneď ako 
turecká vláda preukáže, že je pripravená 
uskutočniť dôkladné reformy; vyzýva 
Komisiu, aby do aktualizovanej colnej únie 
začlenila doložku o ľudských právach a 
základných slobodách, čím sa ľudské práva 
a základné slobody stanú hlavnou 
podmienkou; pripomína, že súčasná colná 
únia nedosiahne svoj plný potenciál, kým 
Turecko nebude v plnej miere vykonávať 
dodatkový protokol vo vzťahu k všetkým 
členským štátom;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Pozmeňujúci návrh 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. konštatuje, že liberalizácia 
vízového režimu má veľmi veľký význam 
pre občanov Turecka, najmä pre študentov, 
akademických pracovníkov, zástupcov 
podnikateľskej sféry a ľudí s rodinnými 
väzbami v členských štátoch EÚ; nabáda 
tureckú vládu, aby splnila 72 kritérií 
určených v pláne liberalizácie vízového 
režimu; zdôrazňuje, že revízia právnych 
predpisov Turecka v oblasti boja proti 
terorizmu je kľúčovou podmienkou na 
zaistenie základných práv a slobôd; nabáda 
Turecko, aby vynaložilo potrebné úsilie na 
splnenie zostávajúcich kritérií; zdôrazňuje, 
že liberalizácia vízového režimu bude 
možná, keď sa všetky kritériá úplne a 
účinne splnia nediskriminačným 
spôsobom;

26. konštatuje, že liberalizácia 
vízového režimu má veľmi veľký význam 
pre občanov Turecka, najmä pre študentov, 
akademických pracovníkov, zástupcov 
podnikateľskej sféry a ľudí s rodinnými 
väzbami v členských štátoch EÚ; 
pripomína, že liberalizácia vízového 
režimu nesmie mať vplyv na práva 
tureckých štátnych príslušníkov, najmä 
tých, ktorí žiadajú o azyl v Európe, a 
nemôže byť podmienená zvýšenou 
kontrolou hraníc alebo vykonávaním 
dohôd o readmisii, ale sama osebe 
predstavuje cieľ dosiahnuť všeobecné 
právo na voľný pohyb ustanovené v 
medzinárodnom práve; nabáda tureckú 
vládu, aby splnila 72 kritérií určených 
v pláne liberalizácie vízového režimu; 
zdôrazňuje, že revízia právnych predpisov 
Turecka v oblasti boja proti terorizmu je 
kľúčovou podmienkou na zaistenie 
základných práv a slobôd; nabáda Turecko, 
aby vynaložilo potrebné úsilie na splnenie 
zostávajúcich kritérií; zdôrazňuje, že 
liberalizácia vízového režimu bude možná, 
keď sa všetky kritériá úplne a účinne splnia 
spôsobom, ktorý je nediskriminačný voči 
všetkým členským štátom EÚ;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

Pozmeňujúci návrh 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. pripomína dôležitú úlohu, ktorú 
zohráva Turecko v reakcii na migračnú 
krízu, ktorú spôsobila vojna v Sýrii; 
zastáva názor, že Turecko a jeho 
obyvateľstvo preukázali veľkú 
pohostinnosť, keď ponúkli útočisko viac 
ako 3,5 miliónu sýrskych utečencov; 
zdôrazňuje, že v Turecku je približne 
milión sýrskych detí v školskom veku, z 
ktorých 60 % je registrovaných v 
tureckých školách; berie na vedomie 
vyhlásenie EÚ a Turecka z 18. marca 
2016; naliehavo vyzýva Turecko, aby 
dodržiavalo zásadu zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že EÚ v rámci programu IPA v 
rokoch 2011/2012 financovala obstaranie 
pancierových vozidiel na sledovanie Cobra 
II, a vyzýva Komisiu, aby pozorne 
sledovala využívanie zariadení 
financovaných či spolufinancovaných v 
rámci programov EÚ a účinné vykonávanie 
zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia, 
najmä pokiaľ ide o sýrske hranice; vyzýva 
EÚ a jej členské štáty, aby dodržali svoje 
sľuby týkajúce sa rozsiahleho 
presídľovania a aby zabezpečili primerané 
finančné zdroje na dlhodobú podporu 
sýrskych utečencov v Turecku; berie na 
vedomie osobitnú správu Európskeho 

27. pripomína dôležitú úlohu, ktorú 
zohráva Turecko v reakcii na výzvy, ktoré 
sa týkajú osôb, ktoré potrebujú 
medzinárodnú ochranu v súvislosti s 
vojnou v Sýrii; zastáva názor, že Turecko a 
jeho obyvateľstvo preukázali veľkú 
pohostinnosť, keď ponúkli útočisko viac 
ako 3,5 miliónu sýrskych utečencov; 
zdôrazňuje, že v Turecku je približne 
milión sýrskych detí v školskom veku, z 
ktorých 60 % je registrovaných v 
tureckých školách; odmieta vyhlásenie EÚ 
a Turecka z 18. marca 2016; naliehavo 
vyzýva Turecko, aby dodržiavalo zásadu 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ v 
rámci programu IPA v rokoch 2011/2012 
financovala obstaranie pancierových 
vozidiel na sledovanie Cobra II, a vyzýva 
Komisiu, aby pozorne sledovala 
využívanie zariadení financovaných či 
spolufinancovaných v rámci programov 
EÚ a účinné vykonávanie zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia, najmä pokiaľ 
ide o sýrske hranice; vyzýva EÚ a jej 
členské štáty, aby dodržali svoje sľuby 
týkajúce sa rozsiahleho presídľovania a aby 
zabezpečili primerané finančné zdroje na 
dlhodobú podporu sýrskych utečencov 
v Turecku; berie na vedomie osobitnú 
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dvora audítorov za rok 2018, v ktorej sa 
požaduje väčšia efektívnosť a 
transparentnosť pri prideľovaní 
a distribúcii finančných prostriedkov; 
poukazuje na rastúcu neistotu pre sýrskych 
utečencov, pokiaľ ide o vyhliadky na ich 
dočasnú ochranu v Turecku, a žiada 
Turecko, aby zvážilo stratégie na zvýšenie 
sociálnej súdržnosti v oblastiach s veľkými 
komunitami sýrskych utečencov, ako aj na 
dlhodobé sociálno-ekonomické a kultúrne 
začlenenie a primeraný a účinný prístup k 
vzdelávaniu a odbornej príprave na 
pracovné miesta; vyzýva Komisiu, aby 
zostala obozretná a zabezpečila riadne 
dodržiavanie práv utečencov v prípadoch, 
keď sa využívajú finančné prostriedky EÚ, 
ako aj prijatie opatrení na predchádzanie 
detskej práci, sexuálnemu vykorisťovaniu 
detí a inému porušovaniu ľudských práv;

správu Európskeho dvora audítorov za rok 
2018, v ktorej sa požaduje väčšia 
efektívnosť a transparentnosť pri 
prideľovaní a distribúcii finančných 
prostriedkov; poukazuje na rastúcu neistotu 
pre sýrskych utečencov, pokiaľ ide o 
vyhliadky na ich dočasnú ochranu v 
Turecku, a žiada Turecko, aby zvážilo 
stratégie na zvýšenie sociálnej súdržnosti v 
oblastiach s veľkými komunitami sýrskych 
utečencov, ako aj na dlhodobé sociálno-
ekonomické a kultúrne začlenenie a 
primeraný a účinný prístup k vzdelávaniu a 
odbornej príprave na pracovné miesta; 
vyzýva Komisiu, aby zostala obozretná a 
zabezpečila riadne dodržiavanie práv 
utečencov v prípadoch, keď sa využívajú 
finančné prostriedky EÚ, ako aj prijatie 
opatrení na predchádzanie detskej práci, 
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a inému 
porušovaniu ľudských práv;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Pozmeňujúci návrh 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. poznamenáva, že je dôležité, aby 
EÚ a jej členské štáty aj Turecko 
udržiavali úzky dialóg a spoluprácu v 
otázkach zahraničnej politiky a 
bezpečnosti; podporuje spoluprácu a 
ďalšie zosúlaďovanie v otázkach 
zahraničnej politiky, obrany a bezpečnosti 
vrátane spolupráce v oblasti boja proti 
terorizmu; pripomína, že Turecko je 
zároveň dlhoročným členom aliancie 
NATO a nachádza sa na kľúčovom 
geostrategickom mieste pre zachovanie 
regionálnej a európskej bezpečnosti; 
poznamenáva, že EÚ a Turecko naďalej 
spolupracujú v otázkach (vojenského) 
strategického významu v rámci NATO; 
vyzýva preto Turecko, aby obnovilo 
spoluprácu s členmi NATO z EÚ v rámci 
prebiehajúceho programu spolupráce 
NATO s krajinami mimo EÚ;

vypúšťa sa

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Pozmeňujúci návrh 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. pripomína dôležitosť dobrých 
susedských vzťahov; v tejto súvislosti 
vyzýva Turecko, aby v súlade s 
ustanoveniami Charty OSN a 
medzinárodným právom zvýšilo úsilie o 
vyriešenie otvorených bilaterálnych otázok 
vrátane nevyriešených právnych záväzkov 
a neurovnaných sporov s jeho 
bezprostrednými susedmi týkajúcich sa 
pozemných a námorných hraníc a 
vzdušného priestoru; opakuje svoju výzvu 
tureckej vláde, aby podpísala a ratifikovala 
Dohovor Organizácie Spojených národov 
o morskom práve; naliehavo vyzýva 
tureckú vládu, aby ukončila opakované 
narúšanie gréckeho vzdušného priestoru 
a pobrežných vôd a aby rešpektovala 
územnú celistvosť a zvrchovanosť 
všetkých susedov; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že hrozba casus belli vyhlásená 
Veľkým národným zhromaždením Turecka 
proti Grécku doteraz nebola odvolaná;

30. pripomína dôležitosť dobrých 
susedských vzťahov; v tejto súvislosti 
vyzýva Turecko, aby v súlade s 
ustanoveniami Charty OSN a 
medzinárodným právom zvýšilo úsilie o 
vyriešenie otvorených bilaterálnych otázok 
vrátane nevyriešených právnych záväzkov 
a neurovnaných sporov s jeho 
bezprostrednými susedmi týkajúcich sa 
pozemných a námorných hraníc a 
vzdušného priestoru; opakuje svoju výzvu 
tureckej vláde, aby podpísala a ratifikovala 
Dohovor Organizácie Spojených národov 
o morskom práve; naliehavo vyzýva 
tureckú vládu, aby ukončila opakované 
narúšanie gréckeho vzdušného priestoru 
a pobrežných vôd a aby rešpektovala 
územnú celistvosť a zvrchovanosť 
všetkých susedov; pripomína, že podľa 
Dohovoru Organizácie Spojených 
národov o morskom práve môže Grécko 
uplatňovať právo na rozšírenie svojich 
pobrežných vôd na 12 námorných míľ, a 
to podľa vlastného uváženia; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že hrozba casus belli 
vyhlásená Veľkým národným 
zhromaždením Turecka proti Grécku 
doteraz nebola odvolaná;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Pozmeňujúci návrh 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. víta úsilie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN obnoviť rokovania o 
opätovnom zjednotení Cypru; opakuje, že 
podporuje spravodlivé, komplexné a 
realizovateľné riešenie na základe 
bikomunálnej, bizonálnej federácie s 
jednotnou medzinárodnou právnou 
subjektivitou, jednotnou zvrchovanosťou a 
jednotným občianstvom a s politickou 
rovnosťou medzi dvoma komunitami, ako 
je to vymedzené v príslušných rezolúciách 
Bezpečnostnej rady OSN, v súlade s 
medzinárodným právom a acquis EÚ a na 
základe dodržiavania zásad, na ktorej je 
založená Únia; upozorňuje na rámec, ktorý 
predložil generálny tajomník OSN, a na 
jeho výzvu na obnovenie rokovaní na 
základe dohôd, ktoré sa už dosiahli v roku 
2017 v rámci procesu z Crans-Montany; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
zohrávali aktívnejšiu úlohu pri zaistení 
úspešného zavŕšenia rokovaní; opakuje 
svoju výzvu všetkým zúčastneným 
stranám, najmä Turecku, aby sa zaviazali a 
prispeli ku komplexnému riešeniu; vyzýva 
Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
jednotky z Cypru, aby odovzdalo uzavretú 
časť mesta Famagusta Organizácii 
Spojených národov v súlade s rezolúciou 

31. víta úsilie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN obnoviť rokovania o 
opätovnom zjednotení Cypru; opakuje, že 
podporuje spravodlivé, komplexné a 
realizovateľné riešenie na základe 
bikomunálnej, bizonálnej federácie s 
jednotnou medzinárodnou právnou 
subjektivitou, jednotnou zvrchovanosťou a 
jednotným občianstvom a s politickou 
rovnosťou medzi dvoma komunitami, ako 
je to vymedzené v príslušných rezolúciách 
Bezpečnostnej rady OSN, v súlade s 
medzinárodným právom a acquis EÚ a na 
základe dodržiavania zásad, na ktorej je 
založená Únia; upozorňuje na rámec, ktorý 
predložil generálny tajomník OSN a 
ktorým sa okrem iného stanovuje 
ukončenie platnosti zmluvy o zárukách a 
akéhokoľvek jednostranného práva 
zásahu, ako aj rýchle stiahnutie všetkých 
okupačných síl, a upozorňuje na jeho 
výzvu na obnovenie rokovaní na základe 
dohôd, ktoré sa už dosiahli v roku 2017 
v rámci procesu z Crans-Montany; vyzýva 
EÚ a jej členské štáty, aby zohrávali 
aktívnejšiu úlohu pri zaistení úspešného 
zavŕšenia rokovaní; opakuje svoju výzvu 
všetkým zúčastneným stranám, najmä 
Turecku, aby sa zaviazali a prispeli ku 
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Bezpečnostnej rady OSN č. 550 a aby sa 
zdržalo krokov, ktoré menia demografickú 
rovnováhu na ostrove prostredníctvom 
politiky nelegálnych osád; zdôrazňuje 
potrebu vykonávania acquis EÚ na celom 
ostrove; v tejto súvislosti berie na vedomie 
pokračovanie práce bikomunálneho výboru 
ad hoc pre prípravu na EÚ; zaväzuje sa 
zintenzívniť svoje snahy o zapojenie 
tureckých Cyperčanov do svojich príprav 
na úplné začlenenie do EÚ v nadväznosti 
na riešenie problému Cypru a vyzýva 
Komisiu, aby urobila to isté; vyjadruje 
pochvalu dôležitej práci Výboru pre 
nezvestné osoby (CMP) spoločného pre 
obe komunity, ktorý sa zaoberá pátraním 
po nezvestných gréckych aj tureckých 
Cyperčanoch, a víta skutočnosť, že bolo 
zaistené zlepšenie prístupu do všetkých 
významných miest vrátane vojenských 
priestorov; vyzýva Turecko, aby Výboru 
pre nezvestné osoby pomáhalo 
poskytovaním informácií zo svojich 
vojenských archívov; uznáva právo 
Cyperskej republiky uzatvárať dvojstranné 
dohody týkajúce sa jej výhradnej 
hospodárskej zóny; opakuje svoju výzvu 
Turecku, aby plne rešpektovalo zvrchované 
práva všetkých členských štátov vrátane 
práv týkajúcich sa prieskumu a ťažby 
prírodných zdrojov v súlade s acquis EÚ a 
medzinárodným právom; naliehavo vyzýva 
Turecko, aby sa zapojilo do mierového 
urovnávania sporov a zdržalo sa 
akejkoľvek hrozby alebo krokov, ktoré by 
mohli mať negatívny vplyv na dobré 
susedské vzťahy;

komplexnému riešeniu; vyzýva Turecko, 
aby začalo sťahovať svoje jednotky z 
Cypru, aby odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených národov 
v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady 
OSN č. 550 a aby sa zdržalo krokov, ktoré 
menia demografickú rovnováhu na ostrove 
prostredníctvom politiky nelegálnych osád; 
zdôrazňuje potrebu vykonávania acquis EÚ 
na celom ostrove; v tejto súvislosti berie na 
vedomie pokračovanie práce 
bikomunálneho výboru ad hoc pre prípravu 
na EÚ; zaväzuje sa zintenzívniť svoje 
snahy o zapojenie tureckých Cyperčanov 
do svojich príprav na úplné začlenenie do 
EÚ v nadväznosti na riešenie problému 
Cypru a vyzýva Komisiu, aby urobila to 
isté; vyjadruje pochvalu dôležitej práci 
Výboru pre nezvestné osoby (CMP) 
spoločného pre obe komunity, ktorý sa 
zaoberá pátraním po nezvestných gréckych 
aj tureckých Cyperčanoch, a víta 
skutočnosť, že bolo zaistené zlepšenie 
prístupu do všetkých významných miest 
vrátane vojenských priestorov; vyzýva 
Turecko, aby Výboru pre nezvestné osoby 
pomáhalo poskytovaním informácií zo 
svojich vojenských archívov; uznáva právo 
Cyperskej republiky uzatvárať dvojstranné 
dohody týkajúce sa jej výhradnej 
hospodárskej zóny; opakuje svoju výzvu 
Turecku, aby plne rešpektovalo zvrchované 
práva všetkých členských štátov vrátane 
práv týkajúcich sa prieskumu a ťažby 
prírodných zdrojov v súlade s acquis EÚ a 
medzinárodným právom; naliehavo vyzýva 
Turecko, aby sa zapojilo do mierového 
urovnávania sporov a zdržalo sa 
akejkoľvek hrozby alebo krokov, ktoré by 
mohli mať negatívny vplyv na dobré 
susedské vzťahy;
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