
AM\1178937CS.docx PE635.399v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

6.3.2019 A8-0091/18

Pozměňovací návrh 18
Bodil Valero
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. doporučuje s ohledem na veškeré 
výše uvedené informace, aby Komise a 
Rada Evropské unie v souladu s rámcem 
pro jednání pozastavily jednání s 
Tureckem o přistoupení;  zůstává však i 
nadále zavázán k demokratickému a 
politickému dialogu s Tureckem;  žádá 
Komisi, aby využívala finanční prostředky 
dostupné v současnosti v rámci nástroje 
předvstupní pomoci (NPP II a budoucího 
NPP III) na podporu turecké občanské 
společnosti, obránců lidských práv a 
novinářů prostřednictvím vyhrazeného 
finančního krytí přímo řízeného EU a aby 
zvýšila množství příležitostí k navazování 
kontaktů mezi lidmi, akademickému 
dialogu, přístupu tureckých studentů na 
evropské univerzity a novinářů k 
mediálním platformám za účelem ochrany 
a podpory demokratických hodnot a zásad, 
lidských práv a právního státu; očekává, 
aniž je dotčen článek 49 Smlouvy o 
Evropské unii, že vztah mezi Tureckem a 
Evropskou unií bude znovu definován z 
hlediska účinného partnerství;  
zdůrazňuje, že by jakékoliv politické 
vztahy mezi EU a Tureckem měly být 
založeny na ustanoveních o podmíněnosti 
týkajících se dodržování zásad demokracie, 
právního státu a základních práv;

21. doporučuje s ohledem na veškeré 
výše uvedené informace, aby Komise a 
Rada Evropské unie ponechaly přístupové 
rozhovory zmrazené, dokud nebudou 
provedeny věrohodné reformy s cílem 
uvést právní a institucionální systém 
Turecka do souladu s acquis EU, zejména 
pokud jde o ochranu a prosazování zásad 
demokracie, lidských práv a právního 
státu; zůstává však i nadále zavázán k 
demokratickému a politickému dialogu s 
Tureckem; žádá Komisi, aby využívala 
finanční prostředky dostupné v současnosti 
v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP 
II a budoucího NPP III) na podporu turecké 
občanské společnosti, obránců lidských 
práv a novinářů prostřednictvím 
vyhrazeného finančního krytí přímo 
řízeného EU a aby zvýšila množství 
příležitostí k navazování kontaktů mezi 
lidmi, akademickému dialogu, přístupu 
tureckých studentů na evropské univerzity 
a novinářů k mediálním platformám za 
účelem ochrany a podpory demokratických 
hodnot a zásad, lidských práv a právního 
státu; zdůrazňuje, že by jakékoliv politické 
vztahy mezi EU a Tureckem měly být 
založeny na ustanoveních o podmíněnosti 
týkajících se dodržování zásad demokracie, 
právního státu a základních práv;
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