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Muudatusettepanek  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Inimõiguste hetkeolukord Türgis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus N 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

N. arvestades, et kuigi Türgi 

põhiseadusega nähakse ette usu- ja 

kultusevabadus, on lubatud religioossete 

ideede eraviisiline levitamine ning on 

keelatud usulistel põhjustel 

diskrimineerimine, puutuvad 

usuvähemused siiski kokku verbaalsete ja 

füüsiliste rünnakutega, häbimärgistamise ja 

sotsiaalse survega koolis ja avalikus elus, 

diskrimineerimisega ning probleemidega, 

mis on seotud pühakodade seadusliku 

asutamisega; 

N. arvestades, et kuigi Türgi 

põhiseadusega nähakse ette usu- ja 

kultusevabadus, on lubatud religioossete 

ideede eraviisiline levitamine ning on 

keelatud usulistel põhjustel 

diskrimineerimine, puutuvad 

usuvähemused siiski kokku verbaalsete ja 

füüsiliste rünnakutega, häbimärgistamise ja 

sotsiaalse survega koolis ja avalikus elus, 

diskrimineerimisega ning probleemidega, 

mis on seotud pühakodade seadusliku 

asutamisega; arvestades, et kristlik 

kultuuripärand on kas tõsiselt 

kahjustatud või hävitatud; arvestades, et 

pärast president Erdoğani ja tema partei 

(AKP) riigipööret on Türgit tabanud 

murettekitav islamistlik 

radikaliseerumine; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Inimõiguste hetkeolukord Türgis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. nõuab Türgi relvajõudude 

viivitamatut taandumist Süüria 

territooriumilt ja relvarahu kohest 

kehtestamist; rõhutab, et tuleb võtta kõik 

võimalikud meetmed, et vältida uut 

humanitaarkriisi; mõistab teravalt hukka 

Türgi sõjaväe mis tahes edasise sõjalise 

tegevuse Süürias; väljendab muret 

humanitaarolukorra pärast piirkonnas; 

kardab, et Türgi armee ründetegevus võib 

kõnealuses piirkonnas põhjustada uue 

põgenikekriisi, kuna juba on kodudest 

põgenenud 5000 inimest ning see võib 

mõjutada ka Euroopat ja ELi; tuletab 

Türgi valitsusele meelde, et kohalikud 

kurdi võitlejad on olulised liitlased 

Da’eshi ja teiste islamistlike 

terroriorganisatsioonide vastu võitlemisel; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Inimõiguste hetkeolukord Türgis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

15. kordab oma 2017. aasta novembris 

avaldatud seisukohta, milles nõutakse 

ühinemiseelse abi rahastamisvahendis 

(IPA II) Türgi ametiasutustele määratud 

rahaliste vahendite eraldamise 

eeltingimusena inimõiguste, demokraatia 

ja õigusriigi olukorra parandamist ning 

võimaluse korral suunata vahendid 

ümber kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele; kordab komisjonile 

esitatud üleskutset võtta ühinemiseelse abi 

rahastamisvahendi vahendite 

läbivaatamisel arvesse Türgis toimuvaid 

arenguid ja esitada ka konkreetsed 

ettepanekud Türgi kodanikuühiskonna 

ulatuslikumaks toetamiseks; 

15. nõuab, et liikmesriigid lõpetaksid 

viivitamata ja jäädavalt läbirääkimised, 

mis puudutavad Türgi ühinemist Euroopa 

Liiduga; nõuab, et lõpetataks Türgile 

ühinemiseelsete rahastamisvahendite 

eraldamine ning peatataks ELi ja Türgi 

vahelist tolliliitu käsitlevad 

läbirääkimised; 

Or. en 

 

 


