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6.3.2019 A8-0091/20

Pozmeňujúci návrh 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
v mene skupiny S&D

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. odsudzuje svojvoľné zadržiavanie 
Osmana Kavala, popredného a váženého 
predstaviteľa občianskej spoločnosti v 
Turecku, ktorý je už viac ako rok 
zadržiavaný bez toho, aby bol obvinený; 
zaväzuje sa, že bude tento prípad naďalej 
pozorne sledovať, a žiada jeho okamžité 
a bezpodmienečné prepustenie; nesúhlasí 
so zadržiavaním 13 akademikov a 
aktivistov 16. novembra 2018 v súvislosti s 
prípadom Osmana Kavala; konštatuje, že 
12 z nich bolo prepustených po tom, ako 
urobili príslušné vyhlásenie, a že jeden je 
stále vo väzbe; žiada, aby bol tento človek 
prepustený ešte pred skončením konania a 
aby sa zákaz cestovania uložený ostatným 
osobám zrušil;

10. odsudzuje svojvoľné zadržiavanie 
Osmana Kavalu, popredného a váženého 
predstaviteľa občianskej spoločnosti v 
Turecku, ktorý je už viac ako rok a pol 
zadržiavaný; vyjadruje zhrozenie nad 
nedávnym obvinením Osmana Kavalu a 
ďalších 15 osôb, ktoré čelia sprísnenému 
doživotnému trestu za „pokus o zvrhnutie 
vlády“ v súvislosti s ich údajnou úlohou 
pri protestoch v parku Gezi v roku 2013; 
žiada ich okamžité a bezpodmienečné 
prepustenie a žiada delegáciu EÚ v 
Turecku, aby veľmi pozorne sledovala ich 
prípad; okrem toho vyzýva delegáciu 
Európskeho parlamentu, aby sa 
zúčastnila na príslušnom súdnom konaní; 
nesúhlasí so zadržiavaním 13 akademikov 
a aktivistov 16. novembra 2018 v súvislosti 
s prípadom Osmana Kavalu; konštatuje, že 
12 z nich bolo prepustených po tom, ako 
urobili príslušné vyhlásenie, a že jeden je 
stále vo väzbe; žiada, aby bol tento človek 
prepustený ešte pred skončením konania a 
aby sa zákaz cestovania uložený ostatným 
osobám zrušil; 
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6.3.2019 A8-0091/21

Pozmeňujúci návrh 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
v mene skupiny S&D

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 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, ktorým sa 
nezatvárajú dvere pre európske ambície 
Turecka v budúcnosti; zdôrazňuje, že 
akákoľvek politická spolupráca medzi EÚ 
a Tureckom by mala vychádzať 
z ustanovení o podmienenosti týkajúcich sa 
dodržiavania demokracie, zásad právneho 



AM\1178941SK.docx PE635.399v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

štátu a základných práv;
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