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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. mõistab hukka Türgi 
kodanikuühiskonna väljapaistva ja 
lugupeetud juhtfiguuri Osman Kavala 
meelevaldse kinnipidamise, kuna teda on 
ilma süüdistuseta kinni peetud juba kauem 
kui aasta; lubab kindlalt, et jätkab tema 
juhtumi hoolikat jälgimist, ning nõuab 
tema viivitamata ja tingimusteta 
vabastamist; mõistab hukka 13 
akadeemiliste ringkondade esindaja ja 
aktivisti kinnipidamise 16. novembril 2018 
seoses Osman Kavala juhtumiga; märgib, 
et 12 neist vabastati pärast tunnistuste 
andmist ja ühte peetakse seni kinni; nõuab, 
et seni kinnipeetav isik vabastataks kuni 
menetluse alguseni ja tühistataks teistele 
kehtestatud reisikeeld;

10. mõistab hukka Türgi 
kodanikuühiskonna väljapaistva ja 
lugupeetud juhtfiguuri Osman Kavala 
meelevaldse kinnipidamise, kuna teda on 
kinni peetud juba kauem kui poolteist 
aastat; on šokeeritud hiljutisest 
süüdistusest Osman Kavala ja veel 15 
inimese vastu, keda valitsuse kukutamise 
katse eest nende väidetava rolli tõttu 2013. 
aasta Gezi protestides ootab ees eluaegne 
vangistus raskendatud asjaoludel; nõuab 
nende viivitamata ja tingimusteta 
vabastamist ning palub ELi delegatsioonil 
Türgis nende juhtumit hoolikalt jälgida; 
nõuab lisaks, et kohtumenetluse juures 
viibiks Euroopa Parlamendi delegatsioon; 
mõistab hukka 13 akadeemiliste 
ringkondade esindaja ja aktivisti 
kinnipidamise 16. novembril 2018 seoses 
Osman Kavala juhtumiga; märgib, et 12 
neist vabastati pärast tunnistuste andmist ja 
ühte peetakse seni kinni; nõuab, et seni 
kinnipeetav isik vabastataks kuni 
menetluse alguseni ja tühistataks teistele 
kehtestatud reisikeeld; 
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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 

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, mis ei välista Türgi tulevasi 
Euroopa ambitsioone; toonitab, et 
igasugune poliitiline koostöö ELi ja Türgi 
vahel peaks tuginema demokraatiat, 
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tingimuslikkuse sätetele; õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi 
käsitlevatele tingimuslikkuse sätetele;

Or. en


