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Pakeitimas

21.
atsižvelgdamas į visas minėtas
aplinkybes, rekomenduoja Komisijai ir
Europos Sąjungos Tarybai, laikantis
derybų programos, oficialiai sustabdyti
stojimo derybas su Turkija; vis dėlto tebėra
įsipareigojęs vykdyti demokratinį ir politinį
dialogą su Turkija; prašo Komisijos
naudoti lėšas, šiuo metu skiriamas pagal
Pasirengimo narystei paramos priemonę
(PNPP II ir ateityje –PNPP III), kad,
naudojant šiuo tikslu skirtą finansinį
paketą, kurį tiesiogiai valdo ES, paremtų
Turkijos pilietinę visuomenę, žmogaus
teisių gynėjus ir žurnalistus ir padidintų
galimybes puoselėti žmonių tarpusavio
ryšius ir akademinį dialogą, padėtų
Turkijos studentams patekti į Europos
universitetus, o žurnalistams – į
žiniasklaidos platformas, siekiant apsaugoti
demokratijos vertybes ir principus,
žmogaus teises bei teisinės valstybės
principą, ir juos skatinti; nepažeidžiant
Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnio,
tikisi, kad Turkijos ir ES santykiai bus iš
naujo apibrėžti atsižvelgiant į veiksmingą
partnerystę; pabrėžia, kad bet koks ES ir
Turkijos tarpusavio politinis
įsipareigojimas turėtų būti pagrįstas
sąlygomis, susijusiomis su pagarba
demokratijai, teisinės valstybės principui ir
pagrindinėms teisėms;

21.
atsižvelgdamas į visas minėtas
aplinkybes, rekomenduoja Komisijai ir
Europos Sąjungos Tarybai, laikantis
derybų programos, oficialiai nutraukti
stojimo derybas su Turkija; vis dėlto tebėra
įsipareigojęs vykdyti demokratinį ir politinį
dialogą su Turkija; prašo Komisijos
įšaldyti lėšas, šiuo metu skiriamas pagal
Pasirengimo narystei paramos priemonę
(PNPP II ir ateityje –PNPP III); remia
Turkijos pilietinę visuomenę, žmogaus
teisių gynėjus ir žurnalistus; ragina didinti
galimybes puoselėti žmonių tarpusavio
ryšius ir akademinį dialogą, padėti
Turkijos studentams patekti į Europos
universitetus, o žurnalistams – į
žiniasklaidos platformas, siekiant apsaugoti
demokratijos vertybes ir principus,
žmogaus teises bei teisinės valstybės
principą, ir juos skatinti; nepažeidžiant
Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnio,
tikisi, kad Turkijos ir ES santykiai bus iš
naujo apibrėžti atsižvelgiant į veiksmingą
partnerystę; pabrėžia, kad bet koks ES ir
Turkijos tarpusavio politinis
įsipareigojimas turėtų būti pagrįstas
sąlygomis, susijusiomis su pagarba
demokratijai, teisinės valstybės principui ir
pagrindinėms teisėms;
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