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11.4.2016 B8-0442/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyjadruje veľké poľutovanie nad 

zastrašovaním a stíhaním viac ako 1 000 

akademických pracovníkov, ktorí podpísali 

petíciu za mier; zdôrazňuje, že jednotlivci 

zodpovední za zabitie právnika Tahira 

Elçiho – ktorý zasvätil svoj život mieru a 

ľudským právam – musia byť postavení 

pred súd; vyjadruje vážne znepokojenie 

nad súdnym vyšetrovaním zameraným 

predovšetkým na členov strany HDP, ako 

aj nad pokračujúcim uväzňovaním 

a odvolávaním miestnych starostov vrátane 

25 spolustarostov a nad hrozbami, ktorým 

čelia mnohí kurdskí politici; 

32. vyjadruje veľké poľutovanie nad 

zastrašovaním a stíhaním viac ako 1 000 

akademických pracovníkov, ktorí podpísali 

petíciu za mier; v tejto súvislosti vyzýva na 

prepustenie väznených osôb a odsudzuje, 

že prof. Muzaffer Kaja, Kıvanç Ersoy and 

Esra Mungan-Gürsoy boli umiestnení do 

samoväzby; zdôrazňuje, že jednotlivci 

zodpovední za zabitie právnika Tahira 

Elçiho – ktorý zasvätil svoj život mieru a 

ľudským právam – musia byť postavení 

pred súd; vyjadruje vážne znepokojenie 

nad súdnym vyšetrovaním zameraným 

predovšetkým na členov strany HDP, ako 

aj nad pokračujúcim uväzňovaním 

a odvolávaním miestnych starostov vrátane 

25 spolustarostov a nad hrozbami, ktorým 

čelia mnohí kurdskí politici; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra 

Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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. odsudzuje aktiváciu spoločného 

akčného plánu EÚ a Turecka pre utečencov 

a riadenie migrácie, ku ktorej došlo 

29. novembra 2015, a vyjadruje vážne 

znepokojenie nad čoraz častejšími 

správami o prípadoch porušovania 

ľudských práv utečencov (navracanie, 

svojvoľné zadržiavanie, neexistencia 

právneho statusu); zdôrazňuje však, že 

spolupráca EÚ a Turecka v oblasti 

migrácie by nemala byť spojená 

kalendárom, obsahom a podmienkami 

rokovacieho procesu; vyjadruje 

poľutovanie nad skutočnosťou, že 

spoločný akčný plán EÚ a Turecka pre 

utečencov a riadenie migrácie úplne 

prehliada skutočnú situáciu migrantov a 

utečencov v Turecku a že medzinárodné 

organizácie ako UNHCR a mimovládne 

organizácie ho odmietli s tým, že sa 

nezlučuje s právom EÚ, ani s 

medzinárodným právom; domnieva, že 

prenesenie utečeneckej krízy do Turecka 

nie je dôveryhodným a dlhodobým 

riešením tohto problému; so zreteľom na 

túto skutočnosť zdôrazňuje, že spolupráca 

v oblasti migrácie by sa nemala využívať 

ako tromf pri rokovaní, ani by nemala byť 
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výlučnou podmienkou na posilnenie 

hraničných kontrol alebo prístupový 

proces, ale mala by prebiehať aj v záujme 

migrantov a žiadateľov o azyl a uznávania 

ich práv; vyzýva členské štáty EÚ 

k solidarite a požaduje zvýšenie počtu 

krajín, ktoré prijmú presídľovaných 

utečencov v duchu rozdelenia záťaže 

a zodpovednosti;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. oceňuje Turecko, ktoré až donedávna 

zachovávalo politiku otvorených hraníc 

v prospech sýrskych utečencov; víta 

nadobudnutie účinnosti nových pravidiel 

vo vízovom režime Turecka, ktoré už 

pripravujú pôdu na podstatné zníženie 

počtu prípadov nezákonného prechodu 

hraníc; zdôrazňuje však, že oveľa 

prísnejšia vízová politika v súlade 

s vízovou politikou EU sa musí 

uplatňovať na krajiny predstavujúce 

hlavný zdroj nezákonnej migrácie, aby sa 

obmedzil prílev migrantov, ktorí 

nepotrebujú medzinárodnú ochranu, 

cez Turecko do Európy; zdôrazňuje, že 

Turecko potrebuje všetku pomoc 

pri posilnení bezpečnosti svojich hraníc 

a pri zintenzívnení boja 

proti prevádzačom; vyzýva Turecko, aby 

preukazovalo nulovú toleranciu a prijalo 

účinné opatrenia na zastavenie praktík 

obchodníkov s ľuďmi a toku utečencov na 

grécke ostrovy, čoho dôsledkom sú 

humanitárne, politické, sociálne a 

bezpečnostné problémy v EÚ; nabáda na 

väčšiu spoluprácu medzi Tureckom, 

Bulharskom a Gréckom v oblasti pátracích 

a záchranných operácií v Egejskom mori a 

41. oceňuje Turecko, ktoré až donedávna 

zachovávalo politiku otvorených hraníc 

v prospech sýrskych utečencov, a vyzýva 

na jej obnovenie; zdôrazňuje, že Turecko 

potrebuje všetku pomoc v boji 

proti prevádzačom, a pripomína, že to je 

možné do veľkej miery dosiahnuť tým, že 

utečencom bude zaistený priamy legálny 

vstup z Turecka do EÚ; vyzýva Turecko, 

aby preukazovalo nulovú toleranciu 

a prijalo účinné opatrenia na zastavenie 

praktík obchodníkov s ľuďmi; naliehavo 

žiada, aby sa zaviedol okamžitý, masívny a 

záväzný program presídľovania priamo z 

Turecka do členských štátov EÚ, čo by 

tiež znížilo riziko strát ľudských životov 

na mori v dôsledku prílevu utečencov 

smerujúcich na grécke ostrovy; nabáda 

Turecko, aby posilnilo svoje úsilie pri 

pátracích a záchranných operáciách vo 

svojich územných vodách, aby zabezpečilo 

lepšiu spoluprácu medzi svojimi 

koordinačnými strediskami záchrany a im 

zodpovedajúcimi gréckymi centrami a aby 

posilnilo obojstrannú výmenu informácií o 

prípadoch tiesne na mori; uznáva, že 

opatrenia proti protiprávnemu prevádzaniu 

môžu byť účinné len v spojení 
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vyzýva agentúru Frontex, aby ponúkla 

svoju podporu tureckej pobrežnej stráži 
a posilnila vzájomnú výmenu informácií; 

uznáva, že opatrenia proti trestnému 

prevádzaniu môžu byť účinné len v spojení 

so zavedením bezpečných a legálnych ciest 

pre utečencov a žiadateľov o azyl na vstup 

do Európskej únie; 

so zavedením bezpečných a legálnych ciest 

pre utečencov a žiadateľov o azyl na vstup 

do Európskej únie; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Patrick Le 

Hyaric, Marisa Matias, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  41a. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že turecké orgány odsunuli 

určitý počet Sýrčanov späť do ich vojnou 

spustošenej krajiny; vyjadruje 

poľutovanie, že EÚ a jej členské štáty 

zvažujú zaradenie Turecka na zoznam tzv. 

bezpečných krajín, najmä vzhľadom na 

zhoršenie podmienok právneho štátu, 

demokracie a situácie v oblasti ľudských 

práv, predovšetkým vo východnom 

Turecku, a obáva sa, že zaradenie na 

tento zoznam bude v neprospech práva 

mužov a žien trpiacich v Turecku pod 

útlakom na požiadanie o azyl; odsudzuje 

nátlak, ktorý Európska únia a jej členské 

štáty vyvíjajú na Turecko, aby uplatňovalo 

oveľa prísnejšiu vízovú politiku voči iným 

krajinám;  

Or. en 



 

AM\1091935SK.doc  PE579.859v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.4.2016 B8-0442/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Martina Michels, Tania González Peñas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. víta skutočnosť, že turecké orgány a 

UNHCR v Turecku zosúlaďujú svoje 

databázy registrácie utečencov do jedného 

registračného systému; domnieva sa, že je 

mimoriadne potrebné zamerať sa 

na technické spôsoby interoperability a 

zlučiteľnosti tejto databázy s európskou 

databázou registrácie žiadateľov o azyl 

Eurodac; zdôrazňuje, že je takisto 

dôležité, aby utečenci po tom, ako opustia 

Turecko s cieľom dostať sa do Európy, 

boli odhlásení z tureckej databázy; 

43. víta skutočnosť, že turecké orgány a 

UNHCR v Turecku zosúlaďujú svoje 

databázy registrácie utečencov do jedného 

registračného systému;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0442/2016 

Kati Piri 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

Správa o Turecku za rok 2015 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. zdôrazňuje, že vykonávanie dohody 

o readmisii osôb vo vzťahu k všetkým 

členským štátom má zásadný význam pre 

EÚ, pretože poskytuje príležitosť 
na účinnejšiu politiku návratu migrantov, 

ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu; 

víta politickú dohodu, ktorú obe strany 

dosiahli na samite medzi EÚ a Tureckom 

z 29. novembra 2015, v tom zmysle, že 

od júna 2016 sa bude v plnom rozsahu 

uplatňovať dohoda o readmisii osôb; 

vyzýva všetky strany, aby plne a účinne 

realizovali existujúce dvojstranné dohody 

o readmisii a zabezpečili úplné 

dodržiavanie základných práv 

navrátených migrantov; 

44. ľutuje, že uzatvorenie dohody o 

readmisii osôb 1. októbra 2014, ktorá 

môže poškodzovať snahy o otvorenie 

legálnych migračných trás a práva 

migrantov a utečencov vzhľadom na slabé 

právne nástroje, na základe ktorých 

prijímajú v Turecku ochranu; žiada, aby 

sa dodržiavali a vykonávali rozsudky, 

ktoré v tejto oblasti prijme Európsky súd 

pre ľudské práva, vrátane prípadov, ktoré 

sa týkajú členských štátov;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra 

Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 tureckú 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 nemôže byť závislá od posilnenia 

hraničných kontrol, ale ako taká 

predstavuje cieľ uplatňovať univerzálne 

právo na voľný pohyb; žiada Komisiu, aby 

poskytla väčšiu technickú pomoc pri plnení 

podmienok plánu liberalizácie vízového 

režimu; 

Or. en 



 

AM\1091935SK.doc  PE579.859v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.4.2016 B8-0442/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 urýchlili tento proces; 

poznamenáva, že ešte pred nadobudnutím 

platnosti dohody o urovnaní treba 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 Komisiu, aby 

zintenzívnila svoje snahy o zapojenie 

tureckých Cyperčanov do prípravy 

úplného zosúladenia s EÚ v rámci 

komplexného riešenia; vyzýva predsedu 

Európskeho parlamentu, aby v prípade 

dosiahnutia urovnania podnikol 

nevyhnutné kroky; 

Or. en 

 

 


