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21. soovitab kõike eespool nimetatut 
arvesse võttes komisjonil ja Euroopa Liidu 
Nõukogul kooskõlas 
läbirääkimisraamistikuga 
ühinemisläbirääkimised Türgiga 
ametlikult peatada; on aga endiselt kindlalt 
valmis pidama Türgiga demokraatlikku ja 
poliitilist dialoogi; palub komisjonil 
kasutada praegu ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA II ja tulevane IPA 
III) raames eraldatud vahendeid selleks, et 
ELi poolt otse hallatava sihtotstarbelise 
rahastamispaketi kaudu toetada Türgi 
kodanikuühiskonda, inimõiguste kaitsjaid 
ja ajakirjanikke ning suurendada 
inimestevaheliste kontaktide ja 
akadeemilise dialoogi võimalusi, 
parandada Türgi üliõpilaste võimalusi 
pääseda Euroopa ülikoolidesse ja 
ajakirjanike juurdepääsu 
meediaplatvormidele eesmärgiga kaitsta ja 
edendada demokraatlike väärtusi ja 
põhimõtteid, inimõigusi ja õigusriigi 
põhimõtet; ootab (ilma et see piiraks 
Euroopa Liidu lepingu artikli 49 
kohaldamist), et Türgi ja ELi suhted 
määratletaks uuesti, pidades silmas 
tõhusat partnerlust; toonitab, et igasugune 
poliitiline koostöö ELi ja Türgi vahel peaks 
tuginema demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet ja põhiõigusi käsitlevatele 
tingimuslikkuse sätetele;

21. soovitab kõike eespool nimetatut 
arvesse võttes komisjonil ja Euroopa Liidu 
Nõukogul ühinemisläbirääkimised 
külmutada seniks, kuni on teoks tehtud 
usutavad reformid, mille eesmärk on viia 
Türgi õigus- ja institutsiooniline süsteem 
kooskõlla ELi õigustikuga, eriti 
demokraatia põhimõtete, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtte kaitsmise ja 
edendamise valdkonnas; on aga endiselt 
kindlalt valmis pidama Türgiga 
demokraatlikku ja poliitilist dialoogi; palub 
komisjonil kasutada praegu ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendi (IPA II ja tulevane 
IPA III) raames eraldatud vahendeid 
selleks, et ELi poolt otse hallatava 
sihtotstarbelise rahastamispaketi kaudu 
toetada Türgi kodanikuühiskonda, 
inimõiguste kaitsjaid ja ajakirjanikke ning 
suurendada inimestevaheliste kontaktide ja 
akadeemilise dialoogi võimalusi, 
parandada Türgi üliõpilaste võimalusi 
pääseda Euroopa ülikoolidesse ja 
ajakirjanike juurdepääsu 
meediaplatvormidele eesmärgiga kaitsta ja 
edendada demokraatlike väärtusi ja 
põhimõtteid, inimõigusi ja õigusriigi 
põhimõtet; toonitab, et igasugune 
poliitiline koostöö ELi ja Türgi vahel peaks 
tuginema demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet ja põhiõigusi käsitlevatele 
tingimuslikkuse sätetele;
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