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6.3.2019 A8-0091/20

Pozměňovací návrh 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
za skupinu S&D

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

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. odsuzuje svévolné zadržení 
Osmana Kavaly, prominentního a 
respektovaného vedoucího představitele 
turecké občanské společnosti, který je nyní 
zadržován již déle než rok, aniž by mu byla 
sdělena obžaloba; zavazuje se, že bude i 
nadále jeho případ velmi podrobně 
sledovat, a vyzývá k jeho okamžitému a 
bezpodmínečnému propuštění; vyjadřuje 
svůj nesouhlas se zadržením 13 
akademických pracovníků a aktivistů, k 
němuž v souvislosti s případem Osmana 
Kavaly došlo dne 16. listopadu 2018; 
konstatuje, že 12 z nich bylo propuštěno, 
poté co poskytli svou výpověď, a že jeden 
je stále zadržován; žádá, aby byl poslední 
zadržený během probíhajícího soudního 
řízení propuštěn a aby byl ostatním zrušen 
zákaz cestování;

10. odsuzuje svévolné zadržení 
Osmana Kavaly, prominentního 
a respektovaného vedoucího představitele 
turecké občanské společnosti, který je nyní 
zadržován již déle než rok a půl; je 
rozhořčen nedávným obviněním Osmana 
Kavaly a dalších 15 osob, které čelí 
výjimečnému trestu ve formě odnětí 
svobody na doživotí za „pokus o svržení 
vlády“ v souvislosti s jejich údajnou účastí 
na protestech v parku Gezi v roce 2013; 
vyzývá k jejich okamžitému a 
bezpodmínečnému propuštění a žádá 
delegaci EU v Turecku, aby jejich případ 
velmi pečlivě sledovala; kromě toho 
vyzývá delegaci Evropského parlamentu, 
aby se zúčastnila příslušného soudního 
řízení; vyjadřuje svůj nesouhlas se 
zadržením 13 akademických pracovníků a 
aktivistů, k němuž v souvislosti s případem 
Osmana Kavaly došlo dne 16. listopadu 
2018; konstatuje, že 12 z nich bylo 
propuštěno, poté co poskytli svou 
výpověď, a že jeden je stále zadržován; 
žádá, aby byl poslední zadržený během 
probíhajícího soudního řízení propuštěn a 
aby byl ostatním zrušen zákaz cestování; 
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6.3.2019 A8-0091/21

Pozměňovací návrh 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
za skupinu S&D

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 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, kterým se 
neuzavřou dveře pro evropské ambice 
Turecka v budoucnosti; zdůrazňuje, že by 
jakékoliv politické vztahy mezi EU a 
Tureckem měly být založeny na 
ustanoveních o podmíněnosti týkajících se 
dodržování zásad demokracie, právního 
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státu a základních práv;
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