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10.
smerkia tai, kad savavališkai
suimtas garsus ir gerbiamas Turkijos
pilietinės visuomenės veikėjas Osman
Kavala ir jis kalinamas daugiau nei metus
nepateikiant jokių kaltinimų; pasižada ir
toliau labai atidžiai stebėti jo atvejį ir
ragina nedelsiant besąlygiškai jį paleisti;
nepritaria tam, kad 2018 m. lapkričio 16 d.
sulaikyta 13 akademinės bendruomenės
narių ir aktyvistų dėl Osmano Kavalos
bylos; pažymi, kad 12 iš jų buvo paleisti po
to, kai pateikė parodymus, ir kad vienas iš
jų vis dar yra sulaikytas; prašo, kad
pastarasis būtų paleistas į laisvę, kol bus
pradėtas procesas, ir kad būtų panaikintas
kitiems asmenims taikomas draudimas
keliauti;

10.
smerkia tai, kad savavališkai
suimtas garsus ir gerbiamas Turkijos
pilietinės visuomenės veikėjas Osman
Kavala ir jis jau kalinamas daugiau nei
pusantrų metų; yra pasibaisėjęs dėl
neseniai Osmanui Kavalai ir kitiems 15
asmenų pareikšto kaltinimo, nes jiems
gali būti skirta laisvės atėmimo iki gyvos
galvos bausmė sunkinančiomis
aplinkybėmis už „bandymą nuversti
vyriausybę“ ir jų tariamą vaidmenį per
2013 m. Gezi protestus; ragina nedelsiant
besąlygiškai juos paleisti ir prašo ES
delegacijos Turkijoje labai atidžiai stebėtų
jų bylą; be to, ragina Europos Parlamento
delegaciją dalyvauti nagrinėjant bylą
teisme; nepritaria tam, kad 2018 m.
lapkričio 16 d. sulaikyta 13 akademinės
bendruomenės narių ir aktyvistų dėl
Osmano Kavalos bylos; pažymi, kad 12 iš
jų buvo paleisti po to, kai pateikė
parodymus, ir kad vienas iš jų vis dar yra
sulaikytas; prašo, kad pastarasis būtų
paleistas į laisvę, kol bus pradėtas
procesas, ir kad būtų panaikintas kitiems
asmenims taikomas draudimas keliauti;
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21.
atsižvelgdamas į visas minėtas
aplinkybes, rekomenduoja Komisijai ir
Europos Sąjungos Tarybai, laikantis
derybų programos, oficialiai sustabdyti
stojimo derybas su Turkija; vis dėlto tebėra
įsipareigojęs vykdyti demokratinį ir politinį
dialogą su Turkija; prašo Komisijos
naudoti lėšas, šiuo metu skiriamas pagal
Pasirengimo narystei paramos priemonę
(PNPP II ir ateityje –PNPP III), kad,
naudojant šiuo tikslu skirtą finansinį
paketą, kurį tiesiogiai valdo ES, paremtų
Turkijos pilietinę visuomenę, žmogaus
teisių gynėjus ir žurnalistus ir padidintų
galimybes puoselėti žmonių tarpusavio
ryšius ir akademinį dialogą, padėtų
Turkijos studentams patekti į Europos
universitetus, o žurnalistams – į
žiniasklaidos platformas, siekiant apsaugoti
demokratijos vertybes ir principus,
žmogaus teises bei teisinės valstybės
principą, ir juos skatinti; nepažeidžiant
Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnio,
tikisi, kad Turkijos ir ES santykiai bus iš
naujo apibrėžti atsižvelgiant į veiksmingą
partnerystę; pabrėžia, kad bet koks ES ir
Turkijos tarpusavio politinis
įsipareigojimas turėtų būti pagrįstas
sąlygomis, susijusiomis su pagarba
demokratijai, teisinės valstybės principui ir
pagrindinėms teisėms;

21.
atsižvelgdamas į visas minėtas
aplinkybes, rekomenduoja Komisijai ir
Europos Sąjungos Tarybai, laikantis
derybų programos, oficialiai sustabdyti
stojimo derybas su Turkija; vis dėlto tebėra
įsipareigojęs vykdyti demokratinį ir politinį
dialogą su Turkija; prašo Komisijos
naudoti lėšas, šiuo metu skiriamas pagal
Pasirengimo narystei paramos priemonę
(PNPP II ir ateityje –PNPP III), kad,
naudojant šiuo tikslu skirtą finansinį
paketą, kurį tiesiogiai valdo ES, paremtų
Turkijos pilietinę visuomenę, žmogaus
teisių gynėjus ir žurnalistus ir padidintų
galimybes puoselėti žmonių tarpusavio
ryšius ir akademinį dialogą, padėtų
Turkijos studentams patekti į Europos
universitetus, o žurnalistams – į
žiniasklaidos platformas, siekiant apsaugoti
demokratijos vertybes ir principus,
žmogaus teises bei teisinės valstybės
principą, ir juos skatinti; nepažeidžiant
Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnio,
tikisi, kad Turkijos ir ES santykiai bus iš
naujo apibrėžti atsižvelgiant į veiksmingą
partnerystę, neužveriant durų Turkijos
europiniams siekiams ateityje; pabrėžia,
kad bet koks ES ir Turkijos tarpusavio
politinis įsipareigojimas turėtų būti
pagrįstas sąlygomis, susijusiomis su
pagarba demokratijai, teisinės valstybės
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