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6.3.2019 A8-0091/18

Pozmeňujúci návrh 18
Bodil Valero
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

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 
štátu a základných práv;

21. vzhľadom na všetky uvedené 
skutočnosti odporúča, aby Komisia a Rada 
Európskej únie ponechali rozhovory 
o pristúpení zmrazené až do realizácie 
vierohodných reforiem s cieľom zosúladiť 
právny a inštitucionálny systém Turecka 
s acquis EÚ, najmä pokiaľ ide o ochranu 
a presadzovanie zásad demokracie, 
ľudských práv a právneho štátu; 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; 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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