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11.4.2016 B8-0442/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže EÚ je naďalej odhodlaná k 

ďalšiemu rozširovaniu ako kľúčovej 

politike na podporu mieru, demokracie, 

bezpečnosti a prosperity v Európe; keďže 

každá kandidátska krajina sa bude 

posudzovať podľa vlastných zásluh; 

B. keďže ďalšie rozširovanie EÚ by 

nemalo byť cieľom samé o sebe; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že Turecko je pre EÚ 

kľúčovým strategickým partnerom 

a aktívne a dôveryhodné rokovania by 

poskytli vhodný rámec na využívanie 

plného potenciálu vzťahov medzi EÚ a 

Tureckom; berie na vedomie oživenie 

rokovacieho procesu zo strany EÚ a dúfa, 

že otvorenie kapitol povedie 

ku konkrétnemu pokroku; požaduje v tejto 

súvislosti konkrétny pokrok a skutočné 

odhodlanie zo strany Turecka; opakovane 

zdôrazňuje svoju výzvu Komisii, aby 

opätovne posúdila spôsob, akým sa doteraz 

viedli rokovania, a to, ako by sa mohli 

zlepšiť a zintenzívniť vzťahy a spolupráca 

medzi EÚ a Tureckom; dôrazne podporuje 

štruktúrovaný, pravidelnejší a otvorený 

politický dialóg na vysokej úrovni 

o kľúčových tematických otázkach 

spoločného záujmu, ako sú migrácia, boj 

proti terorizmu, energetika, hospodárstvo 

a obchod; 

2. ľutuje oživenie rokovacieho procesu 

zo strany EÚ; pripomína Komisii jej 

prísľub z roku 2004, že pozastaví 

rokovania, ak Turecko jasne nebude plniť 

svoj záväzok splniť kodanské kritériá; 

vyzýva Komisiu a radu, aby zastavili 

proces rokovaní; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. zastáva názor, že proces ústavnej 

reformy by mal vyústiť do sekulárnej, 

pluralitnej, inkluzívnej a tolerantnej 

spoločnosti; zdôrazňuje, že nová ústava by 

mala byť založená na širokom konsenze v 

celom politickom spektre a spoločnosti ako 

celku pri plnom rešpektovaní práv menšín 

bez ohľadu na ich kultúrne alebo 

náboženské zázemie, čím sa poskytne 

pevný základ pre základné slobody 

a právny štát; nalieha na Turecko, aby 

dodržiavalo zásady právneho štátu 

a základné práva a slobody, najmä slobodu 

náboženských a národnostných menšín; 

zdôrazňuje potrebu prijať komplexné 

antidiskriminačné právne predpisy vrátane 

zákazu diskriminácie a nenávistných 

prejavov na základe etnického pôvodu, 

náboženského vyznania, sexuálnej 

orientácie, pohlavia alebo rodovej identity 

a zahrnúť zákaz takejto diskriminácie do 

novej ústavy; zdôrazňuje, že toto by 

nemalo brániť Turecku v tom, aby priznalo 

osobitné práva občanom na základe 

etnického pôvodu, náboženského vyznania 

alebo jazyka, aby si mohli zachovať svoju 

identitu; v tejto súvislosti konštatuje, že sú 

nevyhnutné ďalšie opatrenia na to, aby sa 

vyriešili problémy príslušníkov gréckej 

menšiny, najmä v súvislosti s ich 

vzdelávaním a majetkovými právami; 

19. zastáva názor, že proces ústavnej 

reformy by mal vyústiť do sekulárnej, 

pluralitnej, inkluzívnej a tolerantnej 

spoločnosti; zdôrazňuje, že nová ústava by 

mala byť založená na širokom konsenze v 

celom politickom spektre a spoločnosti ako 

celku pri plnom rešpektovaní práv menšín 

bez ohľadu na ich kultúrne alebo 

náboženské zázemie, čím sa poskytne 

pevný základ pre základné slobody 

a právny štát; nalieha na Turecko, aby 

dodržiavalo zásady právneho štátu 

a základné práva a slobody, najmä slobodu 

náboženských a národnostných menšín; 

zdôrazňuje potrebu prijať komplexné 

antidiskriminačné právne predpisy vrátane 

zákazu diskriminácie a nenávistných 

prejavov na základe etnického pôvodu, 

náboženského vyznania, sexuálnej 

orientácie, pohlavia alebo rodovej identity 

a zahrnúť zákaz takejto diskriminácie do 

novej ústavy; zdôrazňuje, že toto by 

nemalo brániť Turecku v tom, aby priznalo 

osobitné práva občanom na základe 

etnického pôvodu, náboženského vyznania 

alebo jazyka, aby si mohli zachovať svoju 

identitu; v tejto súvislosti konštatuje, že sú 

nevyhnutné ďalšie opatrenia na to, aby sa 

vyriešili problémy príslušníkov gréckej 

menšiny, najmä v súvislosti s ich 

vzdelávaním a majetkovými právami; 
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naliehavo vyzýva turecké orgány, aby 

prijali súdne opatrenia voči osobám a 

orgánom zodpovedným za spáchanie 

každého druhu trestného činu z nenávisti 

vrátane antisemitizmu, ako bolo vyhlásené 

v tzv. demokratizačnom balíku vlády 

z roku 2013; odsudzuje pasívny postoj 

tureckej vlády k vážnym hrozbám voči 

kresťanom a ich duchovným v sociálnych 

médiách; očakáva, že turecká vláda bude 

so všetkými tureckými občanmi 

zaobchádzať bez akýchkoľvek predsudkov 

na základe ich náboženského presvedčenia; 

vyzýva turecké orgány, keďže Turecko má 

najväčšiu populáciu rómskej menšiny 

na svete, aby zaviedli konkrétne a účinné 

opatrenia na dosiahnutie de facto 

rovnocenných práv pre Rómov v tureckej 

spoločnosti a na zlepšenie ich situácie, a to 

s osobitným zreteľom na situáciu 

rómskych detí a začlenenie rómskych žien; 

naliehavo vyzýva turecké orgány, aby 

prijali súdne opatrenia voči osobám a 

orgánom zodpovedným za spáchanie 

každého druhu trestného činu z nenávisti 

vrátane antisemitizmu, ako bolo vyhlásené 

v tzv. demokratizačnom balíku vlády 

z roku 2013; odsudzuje pasívny postoj 

tureckej vlády k vážnym hrozbám voči 

kresťanom a ich duchovným v sociálnych 

médiách; očakáva, že turecká vláda bude 

so všetkými tureckými občanmi 

zaobchádzať bez akýchkoľvek predsudkov 

na základe ich náboženského presvedčenia; 

vyzýva turecké orgány, keďže Turecko má 

najväčšiu populáciu rómskej menšiny 

na svete, aby zaviedli konkrétne a účinné 

opatrenia na dosiahnutie de facto 

rovnocenných práv pre Rómov v tureckej 

spoločnosti a na zlepšenie ich situácie, a to 

s osobitným zreteľom na situáciu 

rómskych detí a začlenenie rómskych žien; 

vyzýva Turecko, aby uznalo arménsku 

genocídu; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. víta účasť Turecka na globálnej 

koalícii na boj proti ISIL a otvorenie jeho 

základní Spojeným štátom a koaličným 

silám; naliehavo vyzýva Turecko, aby 

konalo s nevyhnutnou zdržanlivosťou a 

plne spolupracovalo so svojimi západnými 

spojencami; 

34. nie je úplne presvedčený o účasti 

Turecka na globálnej koalícii na boj 

proti ISIL;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. vyzýva Turecko, aby zintenzívnilo 

svoje úsilie o zabránenie tomu, aby sa 

zahraniční bojovníci, peniaze a vybavenie 

dostávali k ISIL/Dá’iš a iným 

extrémistickým skupinám cez jeho územie; 

vyjadruje znepokojenie v súvislosti 

s možnosťou, že turecké orgány neprijali 

všetky možné opatrenia na zastavenie 

činností ISIL/Dá’iš a zabránenie jej 

činnosti, najmä v oblasti boja proti 

nelegálnemu obchodovaniu s ropou 

cez turecké hranice; vyzýva EÚ, aby 

posilnila svoju kapacitu na výmenu 

informácií a v tejto záležitosti úzko 

spolupracovala s tureckými orgánmi s 

cieľom ďalej podporovať boj proti sieťam 

prevádzačov; berie na vedomie nedostatky 

pri zatýkaní zahraničných bojovníkov a 

kontrole hraníc s Irakom a Sýriou; 

35. vyzýva Turecko, aby zabránilo tomu, 

aby sa zahraniční bojovníci, peniaze 

a vybavenie dostávali k ISIL/Dá’iš a iným 

extrémistickým skupinám cez jeho územie; 

vyjadruje znepokojenie v súvislosti 

s možnosťou, že turecké orgány neprijali 

všetky možné opatrenia na zastavenie 

činností ISIL/Dá’iš a zabránenie jej 

činnosti, najmä v oblasti boja proti 

nelegálnemu obchodovaniu s ropou 

cez turecké hranice; vyzýva EÚ, aby 

posilnila svoju kapacitu na výmenu 

informácií a v tejto záležitosti úzko 

spolupracovala s tureckými orgánmi s 

cieľom ďalej podporovať boj proti sieťam 

prevádzačov; berie na vedomie nedostatky 

pri zatýkaní zahraničných bojovníkov a 

kontrole hraníc s Irakom a Sýriou; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

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. konštatuje, že Turecko urobilo veľmi 

málo na boj prti nezákonnej migrácii a 

prevádzačstvu zo svojho pobrežia a hraníc 

do Grécka a Bulharska; odsudzuje 

skutočnosť, že zneužíva masívny príliv 

nelegálnych migrantov na vydieranie; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. víta aktiváciu spoločného akčného 

plánu EÚ a Turecka pre utečencov a 

riadenie migrácie, ku ktorej došlo 

29. novembra 2015, ako súčasť 

komplexného programu spolupráce 

založeného na spoločnej zodpovednosti, 

vzájomných záväzkoch a výsledkoch, 

a trvá na potrebe okamžite ho vykonávať; 

zdôrazňuje však, že spolupráca EÚ 

a Turecka v oblasti migrácie by nemala 

byť spojená kalendárom, obsahom 

a podmienkami rokovacieho procesu; 

domnieva, že prenesenie utečeneckej krízy 

do Turecka nie je dôveryhodným 

a dlhodobým riešením tohto problému; 

vyzýva členské štáty EÚ k solidarite 

a požaduje zvýšenie počtu krajín, ktoré 

prijmú presídľovaných utečencov v duchu 

rozdelenia záťaže a zodpovednosti;  

38. odmieta spoločný akčný plán EÚ 

a Turecka o utečencoch a riadení 

migrácie; odmieta outsourceovanie 

utečeneckej krízy do Turecka; zdôrazňuje, 

že koncepcia Schengenu a politika EÚ v 

oblasti imigrácie a azylu zlyhali;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

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. odmieta plán liberalizácie vízového 

režimu; konštatuje, že bude neodvratne 

viesť k ešte väčšej nekontrolovanej 

nelegálnej migrácii; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. oceňuje značný pokrok dosiahnutý 

v rokovaniach o znovuzjednotení Cypru 

pod záštitou OSN; víta spoločné 

vyhlásenie oboch vedúcich predstaviteľov 

z 11. februára 2014 ako základ 

na urovnanie sporu; podporuje premenu 

Cyperskej republiky na bikomunitnú, 

bizonálnu federáciu s jedinou 

suverenitou, jedinou medzinárodnou 

subjektivitou a jediným občianstvom, 

s politickou rovnosťou medzi dvoma 

komunitami a s rovnakými príležitosťami 

pre všetkých svojich občanov, a to 

bez toho, aby bola dotknutá konečná 

dohoda, a v súlade s príslušnými 

rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN 

a medzinárodným právom; oceňuje 

konštruktívny prístup vedúcich 

predstaviteľov grécko-cyperskej aj 

turecko-cyperskej komunity na ostrove a 

ich odhodlanie a neúnavné úsilie o čo 

najskoršie dosiahnutie spravodlivého, 

komplexného a realizovateľného riešenia; 

zdôrazňuje význam riešenia desaťročia 

trvajúceho cyperského problému pre celý 

región, ako aj pre Európu/Európsku 

úniu; víta preto možnosť nového 

referenda o znovuzjednotení a vyzýva 

všetky strany, aby prispeli k pozitívnemu 

výsledku; 

46. odmieta vytvorenie nového cyperského 

štátu, ktorý by narušil legitímnosť 
Cyperskej republiky, členského štátu EÚ;  
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Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

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. odmieta iniciatívu prezidenta 

Cyperskej republiky Anastasiada, aby bola 

turečtina úradným jazykom EÚ;  

Or. en 

 

 


