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11.4.2016 B8-0442/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Citácia 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na rokovací rámec 

pre pristúpenie Turecka k EÚ z 3. októbra 

2005, 

– so zreteľom na rokovací rámec 

pre Turecko z 3. októbra 2005, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Citácia 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na skutočnosť, že ústredným 

prvkom prístupového procesu je 

dodržiavanie zásad právneho štátu, medzi 

ktoré patrí najmä deľba moci, sloboda 

prejavu a práva menšín, 

– so zreteľom na skutočnosť, že ústredným 

prvkom procesu rokovaní je dodržiavanie 

zásad právneho štátu, medzi ktoré patria 

najmä deľba moci, demokracia, sloboda 

prejavu, ľudské práva, práva menšín a 

sloboda náboženstva, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. podporuje obnovenie politickej 

angažovanosti medzi EÚ a Tureckom 

v súvislosti s geopolitickými výzvami 

a najmä utečeneckou a migračnou krízou; 

uznáva veľký humanitárny prínos Turecka, 

ktoré prijalo najväčšiu populáciu utečencov 

na svete; naliehavo vyzýva EÚ a Turecko, 

aby spojili svoje sily v záujme zlepšenia a 

zabezpečenia dôstojných životných 

podmienok a základných kapacít 

utečeneckých táborov a uľahčili prácu 

Úradu vysokého komisára OSN pre 

utečencov (UNHCR) s cieľom zabrániť 

hromadnému odchodu migrantov; 

naliehavo vyzýva EÚ, aby ďalej 

spolupracovala s úradníkmi tureckej vlády 

na zabezpečení správneho 

zdokumentovania migrantov; pripomína, 

že Turecko je jednou z hlavných 

tranzitných krajín migrantov a utečencov, 

ktorí cestujú do EÚ, a to nielen zo Sýrie, 

ale aj z mnohých ďalších krajín; 

zdôrazňuje význam spolupráce s Tureckom 

pri zvládaní utečeneckej krízy a zabránení 

stratám na životoch na mori; 

37. podporuje obnovenie politickej 

angažovanosti medzi EÚ a Tureckom 

v súvislosti s geopolitickými výzvami 

a najmä utečeneckou a migračnou krízou; 

uznáva veľký humanitárny prínos Turecka, 

ktoré prijalo najväčšiu populáciu utečencov 

na svete; naliehavo vyzýva EÚ a Turecko, 

aby spojili svoje sily v záujme zlepšenia a 

zabezpečenia dôstojných životných 

podmienok a základných kapacít 

utečeneckých táborov a uľahčili prácu 

Úradu vysokého komisára OSN pre 

utečencov (UNHCR) s cieľom zabrániť 

hromadnému odchodu migrantov; 

naliehavo vyzýva EÚ, aby ďalej 

spolupracovala s úradníkmi tureckej vlády 

na zabezpečení správneho 

zdokumentovania migrantov; pripomína, 

že Turecko je jednou z hlavných 

tranzitných krajín migrantov a utečencov, 

ktorí cestujú do EÚ, a to nielen zo Sýrie, 

ale aj z mnohých ďalších krajín; 

zdôrazňuje význam spolupráce s Tureckom 

pri zvládaní utečeneckej krízy a zabránení 

stratám na životoch na mori; víta 

pozorovateľskú misiu NATO v Egejskom 

mori; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. zdôrazňuje, že zastavenie migrácie do 

EÚ by nemalo viesť k odsunu utečencov 

alebo ich nezákonnému zadržiavaniu; 

opätovne vyzýva Turecko, aby zrušilo 

geografickú výhradu k Ženevskému 

dohovoru z roku 1951; trvá na tom, že je 

veľmi dôležité zaviesť bezpečné a legálne 

cesty pre utečencov, a naliehavo vyzýva 

členské štáty, aby podstatne zvýšili svoje 

úsilie v otázke presídlenia; domnieva, že 

iba politické riešenie sýrskej krízy môže 

poskytnúť trvalú odpoveď na túto 

humanitárnu krízu; 

42. zdôrazňuje, že zastavenie migrácie do 

EÚ by nemalo viesť k odsunu utečencov 

alebo ich nezákonnému zadržiavaniu; 

opätovne vyzýva Turecko, aby zrušilo 

geografickú výhradu k Ženevskému 

dohovoru z roku 1951; trvá na tom, že je 

veľmi dôležité zaviesť bezpečné a legálne 

cesty pre utečencov, a naliehavo vyzýva 

členské štáty, aby podstatne zvýšili svoje 

úsilie v otázke presídlenia; domnieva sa, že 

je nevyhnutné nájsť politické riešenie 

sýrskej krízy; naliehavo vyzýva Turecko, 

aby podstatne zintenzívnilo svoje úsilie s 

cieľom nájsť politické riešenie a 

konkrétne prekonať svoje výhrady voči 

účasti Kurdov na mierových rokovaniach 

v Ženeve; 

Or. en 



 

AM\1091912SK.doc  PE579.859v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.4.2016 B8-0442/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. nabáda vládu, aby komplexným 

a nediskriminačným spôsobom splnila 

kritériá identifikované v pláne liberalizácie 

vízového režimu vo vzťahu k všetkým 

členským štátom; pripomína, že 

liberalizácia vízového režimu je proces 

založený na zásluhách a len v prípade 

splnenia noriem sa tureckým občanom 

umožní bezvízové cestovanie; žiada 

Komisiu, aby poskytla väčšiu technickú 

pomoc pri plnení podmienok plánu 

liberalizácie vízového režimu; 

45. nabáda vládu, aby komplexným 

a nediskriminačným spôsobom splnila 

kritériá identifikované v pláne liberalizácie 

vízového režimu vo vzťahu k všetkým 

členským štátom; pripomína, že 

liberalizácia vízového režimu je proces 

založený na zásluhách, priamo spojený s 

úplným vykonávaním dohody o readmisii 

medzi EÚ a Tureckom, a že bezvízový styk 

pre tureckých občanov bude možný len v 

prípade splnenia noriem;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. víta iniciatívu prezidenta Cyperskej 

republiky Nicosa Anastasiadesa, aby sa 

turečtina stala úradným jazykom EÚ, 

a nabáda strany, aby urýchlili tento proces; 

poznamenáva, že ešte pred nadobudnutím 

platnosti dohody o urovnaní sa musí dobre 

pripraviť vykonávanie acquis EÚ 

v budúcom turecko-cyperskom ústavnom 

štátnom zriadení; víta v tejto súvislosti 

zriadenie bikomunitného ad hoc výboru pre 

prípravu na EÚ; nabáda Európsky 

parlament aj Komisiu, aby zintenzívnili 

svoje snahy o zapojenie tureckých 

Cyperčanov do prípravy na úplné 

začlenenie do EÚ; vyzýva predsedu 

Európskeho parlamentu, aby v prípade 

dosiahnutia urovnania podnikol 

nevyhnutné kroky; 

52. víta iniciatívu prezidenta Cyperskej 

republiky Nicosa Anastasiadesa, aby sa 

turečtina stala úradným jazykom EÚ, 

a nabáda strany, aby po urovnaní 

cyperskej otázky urýchlili tento proces v 

súlade s hodnotami a zásadami, na 

ktorých je EÚ založená; poznamenáva, že 

ešte pred nadobudnutím platnosti dohody o 

urovnaní sa musí dobre pripraviť 

vykonávanie acquis EÚ v budúcom 

turecko-cyperskom ústavnom štátnom 

zriadení; víta v tejto súvislosti zriadenie 

bikomunitného ad hoc výboru pre prípravu 

na EÚ; nabáda Európsky parlament 

aj Komisiu, aby zintenzívnili svoje snahy 

o zapojenie tureckých Cyperčanov 

do prípravy na úplné začlenenie do EÚ; 

vyzýva predsedu Európskeho parlamentu, 

aby v prípade dosiahnutia urovnania 

podnikol nevyhnutné kroky; 

Or. en 

 

 


