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Pozměňovací návrh 1
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o pokroku za rok 
2013, kterou v reakci na zprávu Komise 
vypracoval osobně turecký ministr pro 
evropské záležitosti a vyjednavač o 
přistoupení; s ohledem na to, že tato 
zpráva o pokroku zdaleka není objektivní, 
nezmiňuje záležitosti, které jsou pro 
turecké orgány nepříjemné, a rovná se 
situaci, kdy kandidát hodnotí své vlastní 
výsledky,

Or. nl

Pozměňovací návrh 2
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá předchozí usnesení, 
zejména na usnesení o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2009 ze dne 10. února 
2010, usnesení o zprávě o pokroku Turecka 
za rok 20101 ze dne 9. března 2011,
usnesení o zprávě o pokroku Turecka za 
rok 20112 ze dne 29. března 2012 a 
usnesení o zprávě o pokroku Turecka za 
rok 20123 ze dne 18. dubna 2013,

– s ohledem na svá předchozí usnesení, 
zejména na usnesení o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2009 ze dne 10. února 
2010, usnesení o zprávě o pokroku Turecka 
za rok 20101 ze dne 9. března 2011, 
usnesení o zprávě o pokroku Turecka za 
rok 20112 ze dne 29. března 2012, usnesení 
o zprávě o pokroku Turecka za rok 20123

ze dne 18. dubna 2013 a usnesení ze dne 
13. června 2013 o situaci v Turecku4,

__________________ __________________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0090. 1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0090.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0116. 2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0116.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0184. 3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0184.
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4 Přijaté texty, P7_TA(2013)0277.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rámec pro jednání 
s Tureckem ze dne 3. října 2005,

– s ohledem na rámec pro jednání 
s Tureckem ze dne 3. října 2005 
a prohlášení Evropského společenství 
a jeho členských států ze dne 21. září 
2005,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 14. 
prosince 2010, 5. prosince 2011 a 11. 
prosince 2012,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 14. 
prosince 2010, 5. prosince 2011, 11. 
prosince 2012 a 25. června 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie,

vypouští se 

Or. nl

Pozměňovací návrh 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozhodnutí Rady 
přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. 
prosince 1995 o provádění závěrečné 
etapy celní unie (rozhodnutí 1/95),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že dne 
3. října 2005 byla zahájena přístupová 
jednání s Tureckem, a že zahájení 
takových jednání je výchozím bodem 
dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem založeného na nestranných 
a přesně vymezených podmínkách 
a závazku k provádění reforem,

– s ohledem na skutečnost, že dne 
3. října 2005 byla zahájena přístupová 
jednání s Tureckem, jež jsou nikdy 
nekončícím procesem; s ohledem na to, že 
propast mezi EU a Tureckem se od té 
doby nezmenšila, ale naopak se stále 
prohlubuje;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že dne 
3. října 2005 byla zahájena přístupová 
jednání s Tureckem, a že zahájení 
takových jednání je výchozím bodem 
dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem založeného na nestranných 
a přesně vymezených podmínkách 
a závazku k provádění reforem,

– s ohledem na skutečnost, že dne 
3. října 2005 byla zahájena přístupová 
jednání s Tureckem, přestože Turecko 
není evropskou zemí, a proto se nemůže 
připojit k EU,

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že dne 
3. října 2005 byla zahájena přístupová 
jednání s Tureckem, a že zahájení takových 
jednání je výchozím bodem dlouhodobého 
procesu s otevřeným koncem založeného 
na nestranných a přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem,

– s ohledem na skutečnost, že dne 
3. října 2005 byla zahájena přístupová 
jednání s Tureckem, a že zahájení takových 
jednání je výchozím bodem dlouhodobého 
procesu s otevřeným koncem založeného 
na nestranných a přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem, jehož společným cílem je plné 
členství v EU co nejdříve po splnění 
kritérií členství,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Maria Eleni Koppa
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Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že dne 
3. října 2005 byla zahájena přístupová 
jednání s Tureckem, a že zahájení takových 
jednání je výchozím bodem dlouhodobého 
procesu s otevřeným koncem založeného 
na nestranných a přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem,

– s ohledem na skutečnost, že dne 
3. října 2005 byla zahájena přístupová 
jednání s Tureckem, a že zahájení takových 
jednání je výchozím bodem dlouhodobého 
procesu s otevřeným koncem založeného 
na splnění nestranných a přesně 
vymezených podmínek a závazku 
k provádění reforem,

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že se Turecko 
zavázalo k plnění kodaňských kritérií, 
k provedení náležitých a účinných reforem, 
k dobrým sousedským vztahům a 
postupnému sbližování s EU, s ohledem na 
to, že tyto snahy by měly být vnímány jako 
příležitost Turecka pokračovat 
v modernizaci,

– s ohledem na skutečnost, že se Turecko 
zavázalo k plnění kodaňských kritérií, 
k provedení náležitých a účinných reforem, 
k dobrým sousedským vztahům a 
postupnému sbližování s EU, s ohledem na 
to, že Turecko tento závazek vůbec neplní,

Or. nl

Pozměňovací návrh 12
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že se Turecko – s ohledem na skutečnost, že se Turecko 
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zavázalo k plnění kodaňských kritérií, 
k provedení náležitých a účinných reforem, 
k dobrým sousedským vztahům a 
postupnému sbližování s EU, s ohledem na 
to, že tyto snahy by měly být vnímány jako 
příležitost Turecka pokračovat 
v modernizaci,

zavázalo k plnění kodaňských kritérií, 
k provedení náležitých a účinných reforem, 
k dobrým sousedským vztahům a 
postupnému sbližování s EU, s ohledem na 
to, že tyto snahy by měly být vnímány jako 
příležitost Turecka pokračovat v nezbytné
modernizaci,

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že EU by měla 
zůstat měřítkem pro reformy Turecka,

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 14
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Návrh usnesení
Právní východisko 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vzhledem k tomu, že podmínkou vstupu 
do EU zůstává v souladu se závěry ze 
zasedání Evropské rady z prosince 2006
i nadále splnění všech kodaňských kritérií 
a dostatečná integrační kapacita EU,

– s ohledem na skutečnost, že podmínkou 
vstupu do EU zůstává i nadále splnění 
všech kodaňských kritérií,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Raimon Obiols
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Návrh usnesení
Právní východisko 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vzhledem k tomu, že podmínkou vstupu 
do EU zůstává v souladu se závěry ze 
zasedání Evropské rady z prosince 2006 
i nadále splnění všech kodaňských kritérií 
a dostatečná integrační kapacita EU,

– s ohledem na skutečnost, že podmínkou 
vstupu do EU zůstává v souladu se závěry 
ze zasedání Evropské rady z prosince 2006 
i nadále splnění všech kodaňských kritérií,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že počet 
novinářů zadržovaných v Turecku je 
nejvyšší na světě a že takové omezování 
svobody přesvědčení a sdělovacích 
prostředků je porušením základní zásady 
kodaňských kritérií,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 

vypouští se
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a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 
(soudnictví a základní práva) a kapitola 
24 (právo, svoboda a bezpečnost), které by 
měly být řešeny v časné fázi jednání, aby 
byla k dispozici jasná měřítka a dostatek 
času na zavedení nezbytných změn v 
právních předpisech a institucionálních 
reforem, a tedy dosažení hmatatelných 
výsledků při provádění,

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Renate Sommer

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 (soudnictví 
a základní práva) a kapitola 24 (právo, 
svoboda a bezpečnost), které by měly být 
řešeny v časné fázi jednání, aby byla 
k dispozici jasná měřítka a dostatek času 
na zavedení nezbytných změn v právních 
předpisech a institucionálních reforem, a 
tedy dosažení hmatatelných výsledků při 
provádění,

– s ohledem na skutečnost, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 (soudnictví 
a základní práva) a kapitola 24 (právo, 
svoboda a bezpečnost),

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock

Návrh usnesení
Právní východisko 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 (soudnictví 
a základní práva) a kapitola 24 (právo, 
svoboda a bezpečnost), které by měly být 
řešeny v časné fázi jednání, aby byla 
k dispozici jasná měřítka a dostatek času na 
zavedení nezbytných změn v právních 
předpisech a institucionálních reforem, a 
tedy dosažení hmatatelných výsledků při 
provádění,

– s ohledem na skutečnost, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který se 
však neuplatňuje vůči Turecku a který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 (soudnictví 
a základní práva) a kapitola 24 (právo, 
svoboda a bezpečnost), které by měly být 
řešeny v časné fázi jednání, aby byla 
k dispozici jasná měřítka a dostatek času na 
zavedení nezbytných změn v právních 
předpisech a institucionálních reforem, a 
tedy dosažení hmatatelných výsledků při 
provádění,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 (soudnictví 
a základní práva) a kapitola 24 (právo, 
svoboda a bezpečnost), které by měly být 
řešeny v časné fázi jednání, aby byla 
k dispozici jasná měřítka a dostatek času na 
zavedení nezbytných změn v právních 
předpisech a institucionálních reforem, a 
tedy dosažení hmatatelných výsledků při 
provádění,

– s ohledem na skutečnost, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise týkající se 
rámce pro jednání s novými 
kandidátskými státy, který v politice 
rozšíření klade na první místo dodržování 
zásad právního státu, a potvrdila, že ve 
vyjednávacím procesu hraje ústřední úlohu 
kapitola 23 (soudnictví a základní práva) a 
kapitola 24 (právo, svoboda a bezpečnost), 
které by měly být řešeny v časné fázi 
jednání, aby byla k dispozici jasná měřítka 
a dostatek času na zavedení nezbytných 
změn v právních předpisech a 
institucionálních reforem, a tedy dosažení 
hmatatelných výsledků při provádění,
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na dialog mezi EU a 
Tureckem o vízovém režimu, jenž byl 
zahájen v prosinci 2013 a jehož cílem je 
umožnit tureckým občanům bezvízový 
styk,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že brutální 
zásahy policejních sil vůči pokojným 
demonstrantům během protestů na 
Taksimském náměstí jsou porušením této 
základní zásady právního státu,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Právní východisko 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Komise 
došla ve své strategii rozšíření z roku 2012 
k závěru, že Turecko představuje díky 
svému hospodářství, strategické poloze a 
důležité úloze v regionu strategického 
partnera Evropské unie a důležitý prvek 
pro její hospodářskou 
konkurenceschopnost a že v průběhu 
posledních dvanácti měsíců se v provádění 
reforem výrazně pokročilo; s ohledem na 
fakt, že Komise vyzvala k realizaci dalších 
reforem a k podpoře dialogu napříč celým 
politickým spektrem Turecka a dialogu 
s tureckou společností obecně,

– s ohledem na skutečnost, že Komise 
došla ve své strategii rozšíření z roku 2012 
k závěru, že Turecko představuje díky 
svému hospodářství, strategické poloze a 
důležité úloze v regionu strategického 
partnera Evropské unie a důležitý prvek 
pro její hospodářskou 
konkurenceschopnost, a proto je třeba 
nabídnout mu privilegované partnerství,

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Komise 
došla ve své strategii rozšíření z roku 2012 
k závěru, že Turecko představuje díky 
svému hospodářství, strategické poloze a 
důležité úloze v regionu strategického 
partnera Evropské unie a důležitý prvek 
pro její hospodářskou 
konkurenceschopnost a že v průběhu 
posledních dvanácti měsíců se v provádění 
reforem výrazně pokročilo; s ohledem na 
fakt, že Komise vyzvala k realizaci dalších 
reforem a k podpoře dialogu napříč celým 
politickým spektrem Turecka a dialogu 
s tureckou společností obecně,

– s ohledem na skutečnost, že Komise 
došla ve své strategii rozšíření z roku 2012 
k závěru, že Turecko představuje díky 
svému hospodářství, strategické poloze a 
důležité úloze v regionu strategického 
partnera Evropské unie a důležitý prvek 
pro její hospodářskou 
konkurenceschopnost; s ohledem na fakt, 
že Komise vyzvala k realizaci dalších 
reforem a k podpoře dialogu napříč celým 
politickým spektrem Turecka a dialogu 
s tureckou společností obecně,

Or. nl
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Pozměňovací návrh 25
Renate Sommer

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Komise 
došla ve své strategii rozšíření z roku 2012 
k závěru, že Turecko představuje díky 
svému hospodářství, strategické poloze a 
důležité úloze v regionu strategického
partnera Evropské unie a důležitý prvek 
pro její hospodářskou 
konkurenceschopnost a že v průběhu 
posledních dvanácti měsíců se v provádění 
reforem výrazně pokročilo; s ohledem na 
fakt, že Komise vyzvala k realizaci dalších 
reforem a k podpoře dialogu napříč celým 
politickým spektrem Turecka a dialogu 
s tureckou společností obecně,

– s ohledem na skutečnost, že Komise 
došla ve své strategii rozšíření z roku 2012 
k závěru, že Turecko představuje díky 
svému hospodářství, strategické poloze a 
důležité úloze v regionu strategického 
partnera Evropské unie a důležitý prvek 
pro její hospodářskou 
konkurenceschopnost; s ohledem na fakt, 
že Komise vyzvala k realizaci dalších 
reforem a k podpoře dialogu napříč celým 
politickým spektrem Turecka a dialogu 
s tureckou společností obecně,

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že v Turecku došlo 
k řadě soudních, legislativních, 
institucionálních a praktických reforem; s 
ohledem na to, že množství dlouhodobých 
problémů týkajících se zejména výkonu 
soudnictví v Turecku má však i nadále 
vážný negativní dopad na uplatňování 
lidských práv a svobodu projevu 
v Turecku, stejně jako na vnímání 
nezávislosti a nestrannosti justičního 
systému veřejností; vzhledem k tomu, že 
v důsledku těchto problémů byla zahájena 
celá řada soudních řízení proti 
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novinářům, aktivistům a intelektuálům;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
osmým rokem stále neuplatňuje ustanovení 
dohody o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě,

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
osmým rokem stále neuplatňuje ustanovení 
dohody o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě, a 
rovněž na skutečnost, že se Evropské unii 
nepodařilo zbavit turecké společenství na 
Kypru izolace, jak slíbila Rada EU ve 
svých závěrech ze dne 26. dubna 2004,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
osmým rokem stále neuplatňuje ustanovení 
dohody o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě,

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
osmým rokem stále neuplatňuje ustanovení 
dohody o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě, a 
rovněž na skutečnost, že se Evropské unii 
nepodařilo zbavit severní části Kypru 
izolace, na čemž se Rada EU dohodla dne 
26. dubna 2004,

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
osmým rokem stále neuplatňuje ustanovení 
dohody o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě,

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
osmým rokem stále neuplatňuje ustanovení 
dohody o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě, 
a na skutečnost, že závěry Rady EU ze dne 
26. dubna 2004 o Kypru stále nebyly 
naplněny,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že v květnu 
2012 byla zahájena pozitivní agenda, 
jejímž cílem je podporovat a doplňovat 
jednání prostřednictvím posílené 
spolupráce v celé řadě oblastí společného 
zájmu, a že tato iniciativa nenahrazuje 
přístupová jednání, ale doplňuje je,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Právní východisko 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že je třeba, aby Turecko 
ve svém vlastním zájmu a v zájmu posílení 
stability a podpory dobrých sousedských 
vztahů zvýšilo úsilí o vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně 
nesplněných právních závazků a sporů se 
svými nejbližšími sousedy ohledně 
pozemních a mořských hranic a ohledně 
vzdušného prostoru v souladu s 
ustanoveními Charty OSN a mezinárodním 
právem,

– s ohledem na to, že je třeba, aby Turecko 
ve svém vlastním zájmu a v zájmu posílení 
stability a podpory dobrých sousedských 
vztahů a pozitivního politického a 
hospodářského partnerství zvýšilo úsilí o 
vyřešení otevřených dvoustranných 
problémů, včetně nesplněných právních 
závazků a sporů se svými nejbližšími 
sousedy ohledně pozemních a mořských 
hranic a ohledně vzdušného prostoru v 
souladu s ustanoveními Charty OSN a 
mezinárodním právem,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Právní východisko 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že je třeba, aby Turecko 
ve svém vlastním zájmu a v zájmu posílení 
stability a podpory dobrých sousedských 
vztahů zvýšilo úsilí o vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně 
nesplněných právních závazků a sporů se 
svými nejbližšími sousedy ohledně 
pozemních a mořských hranic a ohledně 
vzdušného prostoru v souladu s 
ustanoveními Charty OSN a mezinárodním 
právem,

– s ohledem na to, že je třeba, aby Turecko 
ve svém vlastním zájmu a v zájmu posílení 
stability a podpory dobrých sousedských 
vztahů zvýšilo úsilí o vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně 
nesplněných právních závazků a sporů se 
svými nejbližšími sousedy ohledně 
pozemních a mořských hranic a ohledně 
vzdušného prostoru, a aby se zdrželo 
veškerých hrozeb vůči členským státům 
EU v souladu s ustanoveními Charty OSN 
a mezinárodním právem,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Laurence J.A.J. Stassen



PE526.229v01-00 18/122 AM\1014601CS.doc

CS

Návrh usnesení
Právní východisko 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že by Turecko 
mohlo hrát klíčovou úlohu při rozšiřování 
zdrojů energie a tras pro přepravu 
ropy, zemního plynu a elektřiny 
ze sousedních zemí do EU a že při 
vytváření udržitelného nízkouhlíkového 
hospodářství mohou z bohatých zdrojů 
obnovitelné energie Turecka těžit jak 
Turecko, tak i EU,

– s ohledem na skutečnost, že by Turecko 
mohlo hrát klíčovou úlohu při rozšiřování 
zdrojů energie a tras pro přepravu 
ropy, zemního plynu a elektřiny 
ze sousedních zemí do EU,

Or. nl

Pozměňovací návrh 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS), kterou podepsala EU, její 
členské státy a všechny kandidátské země 
a jež je součástí acquis EU,

Or. el

Pozměňovací návrh 35
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že potírání korupce na 
všech úrovních je důležitou součástí 
fungujícího právního státu,
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Or. en

Pozměňovací návrh 36
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že Turecko se stále 
aktivně angažuje v širším sousedství a je 
důležitým regionálním hráčem,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry zprávy ze dne 26. 
listopadu 2013 vypracované komisařem 
Rady Evropy pro lidská práva, které 
upozorňují na nevhodný postup 
pracovníků donucovacích orgánů během 
protestů v parku Gezi,

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Právní východisko 17 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že v důsledku 
protestů v parku Gezi a neúměrných 
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zásadů policejních složek bylo šest lidí 
usmrceno, z toho jeden příslušník policie, 
8 041 lidí bylo zraněno a minimálně 3 500 
lidí bylo vzato do vyšetřovací vazby, 
přičemž 112 z nich zůstává na základě 
soudního rozhodnutí ve vězení, včetně 
členů nevládních organizací zapojených 
do Taksimské platformy solidarity, a že 
108 z nich bylo zadrženo na základě 
obvinění z členství v teroristické 
organizaci, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Právní východisko 17 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na proslov premiéra 
Erdoğana a prezidenta iráckého regionu 
Kurdistánu Masúda Barzáního v 
Diyarbakıru dne 16. listopadu 2013, kteří 
vyzvali k mírovému vyřešení kurdské 
otázky,

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Právní východisko 17 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že podle 
Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky se v prosinci 2013 nacházelo na 
území Turecka více než 560 000 syrských 
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uprchlíků,

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Podnadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Důvěryhodné závazky a pevné 
demokratické základy

Nedostatek Turecka č. 1: důvěryhodné 
závazky a pevné demokratické základy

Or. nl

Pozměňovací návrh 42
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, podporovat širší dialog 
napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě;

1. bere na vědomí zprávu o pokroku 
Turecka za rok 2013; distancuje se od 
závěrů Komise, podle nichž „bylo v 
Turecku v průběhu posledních dvanácti 
měsíců dosaženo značného pokroku 
v provádění reforem“; zdůrazňuje, že tyto 
takzvané „reformy“ jsou jen formalitou a 
na rozdíl od dojmu, který Turecko 
vyvolává, se tato země vrací k původnímu 
stavu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, podporovat širší dialog 
napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě;

1. bere na vědomí zprávu o pokroku 
Turecka za rok 2013 a souhlasí se závěry 
Komise, podle nichž je Turecko 
strategickým partnerem Evropské unie, a 
proto je třeba nabídnout mu privilegované 
partnerství; zdůrazňuje, že je důležité a 
nevyhnutelně nutné zavést další reformy, 
podporovat širší dialog napříč politickým 
spektrem a ve společnosti a prosazovat 
dodržování základních práv v praktickém 
životě;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, podporovat širší dialog 
napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě;

1. bere na vědomí zprávu o pokroku 
Turecka za rok 2013 a souhlasí se závěry 
Komise, podle nichž je Turecko 
strategickým partnerem Evropské unie a 
v průběhu posledních dvanácti měsíců bylo 
dosaženo značného pokroku v provádění 
reforem; zdůrazňuje, že je důležité a 
nevyhnutelně nutné zavést další reformy, 
podporovat širší dialog napříč politickým 
spektrem a ve společnosti a prosazovat 
dodržování základních práv v praktickém 
životě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Renate Sommer
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, podporovat širší dialog 
napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě;

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie; zdůrazňuje, že je důležité a 
nevyhnutelně nutné zavést další reformy, 
podporovat širší dialog napříč politickým 
spektrem a ve společnosti a prosazovat 
dodržování základních práv v praktickém 
životě;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, podporovat širší dialog 
napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě;

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že v zájmu zajištění větší odpovědnosti a 
transparentnosti správních orgánů je 
důležité a nevyhnutelně nutné zavést další 
reformy, respektováním a posílením 
občanské společnosti podporovat širší 
dialog napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, podporovat širší dialog 
napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě;

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, podporovat širší dialog 
napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě; 
vyjadřuje však politování nad tím, že 
události v souvislosti s parkem Gezi a 
razantní reakce bezpečnostních sil spolu 
se stále reakčnějšími a ostřejšími 
veřejnými prohlášeními předsedy vlády 
Erdoğana vyvolávají vážné pochyby o 
závazku turecké vlády dodržovat základní 
demokratické hodnoty a tolerovat odlišné 
názory a životní styly;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo pokroku 
v provádění reforem; zdůrazňuje, že je 
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že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, podporovat širší dialog 
napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě;

důležité a nevyhnutelně nutné zavést další 
reformy, podporovat širší dialog napříč 
politickým spektrem a ve společnosti a 
prosazovat dodržování základních práv 
v praktickém životě; vyzývá Turecko, aby 
podniklo další kroky k posílení a upevnění 
nezávislosti soudní moci a k obnově její 
důvěryhodnosti, jež byla v důsledku 
současné společenské a politické korupční 
krize vážně narušena;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, podporovat širší dialog 
napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě;

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, přijetím, respektováním a 
posílením občanské společnosti
podporovat širší dialog napříč politickým 
spektrem a ve společnosti s cílem 
konsolidovat demokracii a zajistit
dodržování základních práv v praktickém 
životě;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, podporovat širší dialog 
napříč politickým spektrem a ve 
společnosti a prosazovat dodržování 
základních práv v praktickém životě;

1. vítá zprávu o pokroku Turecka za rok 
2013 a souhlasí se závěry Komise, podle 
nichž je Turecko strategickým partnerem 
Evropské unie a v průběhu posledních 
dvanácti měsíců bylo dosaženo značného 
pokroku v provádění reforem; zdůrazňuje, 
že je důležité a nevyhnutelně nutné zavést 
další reformy, přijetím, respektováním a 
posílením občanské společnosti
podporovat širší dialog napříč politickým 
spektrem a ve společnosti s cílem 
konsolidovat demokracii a zajistit
dodržování základních práv v praktickém 
životě;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. důrazně připomíná, že oddělení 
pravomocí, důsledné respektování 
právního státu a základních práv a 
nestrannost a nezávislost soudnictví jsou 
nevyhnutelnými podmínkami pro dobře 
fungující demokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní 
dialog a základy pro vzájemné 
porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
Turecku jasně naznačuje, jakým směrem 
se má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam jednání 
založených na důvěře a odhodlání 
Turecka a Unie provádět účinné reformy, 
které rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
Turecku jasně naznačuje, jakým směrem 
se má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam jednání 
založených na důvěře a odhodlání 
Turecka a Unie provádět účinné reformy, 
které rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

2. konstatuje, že zahájení přístupových 
jednání mezi EU a Tureckem bylo hrubou 
chybou, což potvrdil vývoj posledních let, 
např. 1) nepřiměřeně násilné policejní 
zásahy z příkazu turecké vlády, kterými 
byly od května 2013 brutálně potlačovány 
většinou pokojné demonstrace po celé 
zemi, a časté zatýkání demonstrantů a 
novinářů, které s tím souvisí, a 2) 
korupční skandál turecké vlády, v jejímž 
důsledku muselo rezignovat deset 
ministrů, včetně Egemena Bağışe, 
ministra pro evropské záležitosti a 
vyjednavače o přistoupení, a snahy 
premiéra Erdoğana tento skandál ututlat 
tím, že vyšší policejní úředníky, kteří tuto 
korupci vyšetřovali, nahradil svými 
oddanými „přáteli“, a současně se pokusil 
prosadit zákon, na jehož základě by 
korupci mohli vyšetřovat pouze vyšší 
policejní úředníci, nikoli úředníci s nižší 
hodností, v důsledku čehož by vyšetřování 
mohli vést pouze jeho „přátelé“; naléhavě 
vyzývá k definitivnímu ukončení 
přístupových jednání mezi EU a 
Tureckem;

Or. nl

Pozměňovací návrh 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
Turecku jasně naznačuje, jakým směrem 
se má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam jednání 
založených na důvěře a odhodlání Turecka 

2. zdůrazňuje, že přístupová jednání 
vedená v dobré víře by mohla Turecku 
jasně naznačit, jakým směrem se má při 
provádění reforem ubírat; zdůrazňuje proto 
význam jednání založených na důvěře a 
odhodlání Turecka a Unie provádět účinné 
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a Unie provádět účinné reformy, které 
rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

reformy, které rozšíří demokratické 
základy turecké společnosti, podpoří 
základní hodnoty a povedou k pozitivním 
změnám v institucích, právních předpisech 
i v mentalitě společnosti; vítá tudíž 
zahájení jednání o kapitole 22;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
Turecku jasně naznačuje, jakým směrem se 
má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam jednání 
založených na důvěře a odhodlání 
Turecka a Unie provádět účinné reformy, 
které rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
Turecku jasně naznačuje, jakým směrem se 
má při provádění reforem v konkrétních 
oblastech ubírat;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
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Turecku jasně naznačuje, jakým směrem se 
má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam jednání 
založených na důvěře a odhodlání Turecka 
a Unie provádět účinné reformy, které 
rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

Turecku jasně naznačuje, jakým směrem se 
má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam jednání 
založených na důvěře a odhodlání Turecka 
provádět účinné reformy, které rozšíří 
demokratické základy turecké společnosti, 
podpoří základní hodnoty a povedou 
k pozitivním změnám v institucích, 
právních předpisech i v mentalitě 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
Turecku jasně naznačuje, jakým směrem 
se má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam jednání 
založených na důvěře a odhodlání Turecka 
a Unie provádět účinné reformy, které 
rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

2. poukazuje na možný transformační 
potenciál jednání mezi Unií a Tureckem, 
který by Turecku mohl jasně naznačit, 
jakým směrem se má při provádění 
reforem ubírat; zdůrazňuje, že je důležité 
obnovit důvěryhodnost jednání založených 
na odhodlání Turecka a Unie provádět 
účinné reformy, které rozšíří demokratické 
základy turecké společnosti, podpoří 
základní hodnoty a povedou k pozitivním 
změnám v institucích, právních předpisech 
i v mentalitě společnosti; vítá tudíž 
zahájení jednání o kapitole 22;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Salvador Sedó i Alabart

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
Turecku jasně naznačuje, jakým směrem se 
má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam jednání 
založených na důvěře a odhodlání Turecka 
a Unie provádět účinné reformy, které 
rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

2. poukazuje na transformační potenciál 
přístupových jednání mezi Unií a 
Tureckem, který Turecku jasně naznačuje, 
jakým směrem se má při provádění 
reforem ubírat; zdůrazňuje proto význam 
jednání založených na důvěře a odhodlání 
Turecka a Unie provádět účinné reformy, 
které rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
Turecku jasně naznačuje, jakým směrem se 
má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam jednání 
založených na důvěře a odhodlání Turecka 
a Unie provádět účinné reformy, které 
rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

2. poukazuje na transformační potenciál 
přístupových jednání mezi Unií a 
Tureckem, který Turecku jasně naznačuje, 
jakým směrem se má při provádění 
reforem ubírat; zdůrazňuje proto význam 
jednání založených na důvěře a odhodlání 
Turecka a Unie provádět účinné reformy, 
které rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
Turecku jasně naznačuje, jakým směrem se 
má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam jednání 
založených na důvěře a odhodlání Turecka 
a Unie provádět účinné reformy, které 
rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem, který 
Turecku jasně naznačuje, jakým směrem se 
má při provádění reforem ubírat; 
zdůrazňuje proto význam přístupových
jednání založených na důvěře a odhodlání 
Turecka a Unie provádět účinné reformy, 
které rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám 
v institucích, právních předpisech i 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že zahájení projednávání 
nových kapitol by zajistilo, aby se obě 
strany do procesu vyjednávání opět 
zapojily s cílem zachovat konstruktivní 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Salvador Sedó i Alabart
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že plný potenciál vztahů 
mezi EU a Tureckem lze nejlépe naplnit 
v rámci aktivního procesu přistoupení 
založeného na důvěře;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti 
z Turecka do EU;

3. vyzývá turecké a evropské orgány, aby 
při projednávání integrovaných 
migračních politik zajistily lidská práva 
migrantů a účinnou mezinárodní ochranu 
žadatelů o azyl a uprchlíků; vyzývá EU, 
aby Turecku v tomto ohledu poskytla 
veškerou technickou a finanční pomoc, a 
vyzývá Turecko, aby v plném rozsahu 
provádělo Ženevskou úmluvu z roku 1951 
a její protokol z roku 1967;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Antigoni Papadopoulou
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU a 
Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí k 
uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti 
z Turecka do EU;

3. vítá podpis dohody o zpětném přebírání 
osob, jakož i zahájení dialogu Evropské 
komise a tureckých orgánů o uvolnění 
vízového režimu, a očekává rychlou 
ratifikaci dohody o zpětném přebírání 
osob a její účinné uplatňování v plném 
rozsahu vůči všem členským státům; 
pokrok v dialogu o uvolnění vízového 
režimu bude založen na přístupu 
zaměřeném na výsledky a podmíněn tím, 
aby Turecko ve vztahu k EU a všem jejím 
členským státům účinně a důsledně 
provádělo požadavky obsažené v plánu v 
oblasti víz; připomíná, že Turecko je 
jednou z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a vyzývá jej, aby 
vůči všem členským státům bez dalšího 
prodlení účinně a v plném rozsahu
uplatňovalo platné dvoustranné dohody o 
zpětném přebírání osob a ustanovení o 
zpětném přebírání osob obsažená 
v podobných dohodách, aby dále 
prohloubilo svou spolupráci s EU v 
záležitostech migrační politiky, a aby 
bojovalo proti obchodování s lidmi a 
zajistilo hraniční kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 

3. vítá podpis dohody o zpětném přebírání 
osob, jakož i zahájení dialogu o uvolnění 
vízového režimu; vyzývá Turecko, aby 
uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
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pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti 
z Turecka do EU;

osob a vůči všem členským státům 
důsledně a účinně v plném rozsahu plnilo 
požadavky plánu k uvolnění vízového 
režimu; připomíná, že Turecko je stále
jednou z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a proto je účinné 
uplatňování platných dvoustranných 
dohod o zpětném přebírání osob i nadále 
prioritou; zdůrazňuje, že je důležité lépe 
řídit smíšené migrační toky na všech
tureckých hranicích, zejména na 
hranicích s EU, a vyzývá Turecko, aby 
sladilo své předpisy týkající se vízové 
politiky s předpisy EU a třetích zemí, 
jejichž státní příslušníci jsou významným 
zdrojem smíšených migračních toků 
směřujících do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

3. vítá, že Turecko dne 16. prosince 2013 
podepsalo dohodu o zpětném přebírání 
osob, což umožňuje zahájit kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu; vítá vytvoření 
generálního ředitelství pro řízení migrace 
a schválení zákona o cizincích a 
mezinárodní ochraně; připomíná, že 
Turecko je jednou z klíčových zemí 
tranzitu nelegální migrace směřující do 
EU, a zdůrazňuje zřejmé výhody, které 
vyplynou, pokud bude usnadněn přístup 
podnikatelů, vysokoškolských pracovníků, 
studentů a zástupců občanské společnosti 
z Turecka do EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

3. vítá, že Turecko dne 16. prosince 2013 
podepsalo dohodu o zpětném přebírání 
osob, což umožňuje zahájit kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu; připomíná, že 
Turecko je jednou z klíčových zemí 
tranzitu nelegální migrace směřující do 
EU, a zdůrazňuje zřejmé výhody, které 
vyplynou, pokud bude usnadněn přístup 
podnikatelů, vysokoškolských pracovníků, 
studentů a zástupců občanské společnosti 
z Turecka do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 

3. vítá, že Turecko dne 16. prosince 2013 
podepsalo dohodu o zpětném přebírání 
osob; vyzývá Turecko a Komisi, aby 
v dialogu pokročily a dosáhly rychle 
podstatného pokroku, pokud jde o kroky 
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je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

vedoucí k uvolnění vízového režimu; 
připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU a 
Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí k 
uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

3. vítá podpis dohody o zpětném přebírání 
osob mezi EU a Tureckem a zahájení 
kroků vedoucích k uvolnění vízového 
režimu; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a vyzývá jej, aby 
bez prodlení uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala další opatření 
směřující k uvolnění vízového režimu, a 
zdůrazňuje zřejmé výhody, které vyplynou, 
pokud bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

Or. en



PE526.229v01-00 38/122 AM\1014601CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

3. konstatuje, že byla současně podepsána 
dohoda o zpětném přebírání osob a plán
k uvolnění vízového režimu; připomíná, že 
Turecko je jednou z klíčových zemí 
tranzitu nelegální migrace směřující do 
EU, a vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU; vyzývá k tomu, aby uplatňování 
této dohody o zpětném přebírání osob 
podléhalo demokratickému dohledu, a 
zaručilo se tak náležité dodržování práv 
dotčených osob; vyzývá Turecko a 
Evropskou unii, aby v plném rozsahu 
dostály svým mezinárodním a evropským 
závazkům v oblasti lidských práv, zejména 
pokud jde o zásadu o nenavracení a 
přístup k řízení o azylu; vyzývá Turecko, 
aby zavedlo účinný azylový systém 
v souladu s mezinárodními normami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 3. připomíná, že Turecko je jednou 
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a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti 
z Turecka do EU;

z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a vyzývá jej, aby 
bez dalšího prodlení podepsalo 
a uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
osob;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Salvador Sedó i Alabart

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka
do EU;

3. vítá, že se obě strany shodly na uzavření 
a uplatňování dohody o zpětném přebírání 
osob, k čemuž došlo v Ankaře v prosinci 
2013, a vyzývá Komisi, aby současně 
přijala opatření směřující k uvolnění 
vízového režimu s cílem usnadnit přístup 
tureckých podnikatelů, vysokoškolských 
pracovníků, studentů a zástupců občanské 
společnosti do EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti 
z Turecka do EU;

3. připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU; zdůrazňuje, že 
bylo hrubou chybou spojit jednání o 
dohodě o zpětném přebírání osob 
s jednáními o uvolnění vízového režimu;
vyzývá Komisi, aby přestala uplatňovat
opatření směřující k uvolnění vízového 
režimu, které bylo Turecku přislíbeno;

Or. nl

Pozměňovací návrh 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob;
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současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti 
z Turecka do EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a proto 
vítá podpis dohody o zpětném přebírání 
osob a zahájení dialogu EU a Turecka o 
uvolnění vízového režimu, k čemuž došlo 
dne 16. prosince 2013; zdůrazňuje zřejmé 
výhody, které vyplynou, pokud bude 
usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a zahájení dialogu
o uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
osob; vyzývá Komisi, aby současně přijala 
opatření směřující k uvolnění vízového 
režimu, a zdůrazňuje zřejmé výhody, které 
vyplynou, pokud bude usnadněn přístup 
podnikatelů, vysokoškolských pracovníků 
a studentů z Turecka do EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení
podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob; vyzývá Komisi, 
aby současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a proto 
vítá, že Komise a Turecko dne 16. 
prosince 2013 podepsaly dohodu o 
zpětném přebírání osob, a doufá, že tato 
dohoda bude bez dalšího prodlení
uplatňována; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
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a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 79
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
osob; vyjadřuje znepokojení a politování 
nad výroky turecké vlády, že nemá 
v úmyslu uplatňovat vůči Kyperské 
republice dohodu o zpětném přebírání 
osob, a zdůrazňuje, že tento politický 
postoj je v rozporu s právním systémem 
EU, a proto vyzývá tureckou vládu, aby 
respektovala a dodržovala právní rámec a 
závazky vyplývající z dohody o zpětném 
přebírání osob; v opačném případě by 
měla být přijata opatření k ochraně 
právního systému EU a zákonných a 
politických práv jejích členských států; 
vyzývá Komisi, aby zajistila řádné 
uplatňování platných dvoustranných 
dohod, dokud tato dohoda nevstoupí 
v platnost a nebude v plném rozsahu 
účinně uplatňována vůči všem členským 
státům; vyzývá Komisi, aby současně 
přijala opatření směřující k uvolnění 
vízového režimu, a zdůrazňuje zřejmé 
výhody, které vyplynou, pokud bude 
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usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU; uznává, že na základě 
přechodných ustanovení smlouvy o 
přistoupení a dle potřeby revize Smluv EU 
je přijímání rozhodnutí týkajících se
otázek migrace, např. omezení volného 
pohybu, záležitostí vlád členských států, 
neboť uznává, že tato problematika se v 
mnoha členských státech stala velmi 
znepokojivou záležitostí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

3. vitá dohodu mezi Evropskou unií a 
Tureckou republikou o „zpětném 
přebírání neoprávněně pobývajících osob“ 
podepsanou dne 16. prosince 2013;
zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU 
a Turecko shodly na tom, že dohoda o 
zpětném přebírání osob a kroky vedoucí 
k uvolnění vízového režimu jsou podstatné 
pro EU i Turecko; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
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nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby 
současně přijala opatření směřující 
k uvolnění vízového režimu, a zdůrazňuje 
zřejmé výhody, které vyplynou, pokud 
bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

nelegální migrace směřující do EU, a 
vyzývá jej, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob; vyzývá Komisi, aby přijala 
všechna nezbytná opatření, jež zaručí 
práva tureckých občanů, kteří legálně 
pobývají v členských státech EU; vyzývá 
Komisi, aby současně přijala opatření 
směřující k uvolnění vízového režimu, a 
zdůrazňuje zřejmé výhody, které vyplynou, 
pokud bude usnadněn přístup podnikatelů, 
vysokoškolských pracovníků, studentů 
a zástupců občanské společnosti z Turecka 
do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
nedávným vývojem v Turecku, pokud jde 
o údajnou korupci na vysoké úrovni, a 
vyzývá tureckou vládu, aby nezasahovala 
do soudních řízení a zajistila soulad 
právních předpisů se zásadami 
nezávislosti soudnictví a oddělení 
pravomocí a rovněž s příslušnými články 
ústavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná s vážnými obavami 
nedávný korupční skandál; vyjadřuje 
politování nad výroky tureckých orgánů o 
údajném malém státním převratu spojené 
s konspiračními teoriemi, což vyústilo v 
hromadné zatýkání a částečné 
vyšetřování, propuštění přibližně 350 
policejních vyšetřovatelů a zastavení 
druhé vlny vyšetřování korupčního 
případu; zdůrazňuje zásadní význam 
nestranného soudního systému a oddělení 
pravomocí jakožto základních hodnot 
demokratického systému založeného na 
právním státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. připomíná turecké vládě její vlastní 
závazek potírat korupci, konkrétně 
provedením téměř všech doporučení 
obsažených v hodnotící zprávě za rok 
2005, kterou vypracovala v rámci Rady 
Evropy Skupina států proti korupci 
(GRECO); 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Podnadpis 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Plnění kodaňských kritérií Nedostatek Turecka č. 2: plnění 
kodaňských kritérií

Or. nl

Pozměňovací návrh 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod -4 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-4. vyjadřuje velké obavy z nedávného 
vývoje, který v podstatě znamená krizi 
tureckého státu; vyjadřuje politování nad 
vládními výroky, které poukazují na 
nedostatečné pochopení zásady oddělení 
pravomocí; lituje, že byla vážným 
způsobem narušena důvěra mezi vládou, 
soudnictvím, policií a sdělovacími 
prostředky; naléhavě vyzývá vládu, aby se 
zdržela opatření, která brání vyšetřování a 
stíhání korupce a organizovaného zločinu 
na vysoké úrovni; vyzývá znovu všechny 
orgány, subjekty s obchodními zájmy a 
politické síly, aby řádně respektovaly 
právní stát a zaručily nestrannost a 
nezávislost soudnictví; vyzývá rovněž 
Gülenovo hnutí, aby zlepšilo svou 
transparentnost a odpovědnost, a očekává, 
že všechna obvinění vznesená vůči tomuto 
hnutí budou nezávislým způsobem 
prošetřena; 

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Anna Maria Corazza Bildt
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Návrh usnesení
Bod -4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-4a. je znepokojen nedávným vývojem 
v Turecku v souvislosti s vyšetřováním 
závažné korupce; důrazně připomíná, že 
je nezbytné zaručit nezávislost a 
nestrannost soudního procesu a že 
všechny dotčené strany musí v plné míře 
respektovat právní stát a zásadu oddělení 
pravomocí;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na 
podpoře modernizace a demokratizace
státu a společnosti; vyzývá politickou 
většinu, aby zapojila menšinu do aktivní 
účasti na procesu rozhodování o hlavních 
reformách a aby vždy, kdy je to možné, 
zohledňovala její zájmy tak, aby byly 
zahrnuty všechny strany;

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, aby 
podporovaly modernizaci a demokratizaci
státu a společnosti a zohledňovaly zájmy a 
názory všech skupin obyvatelstva, včetně 
menšin;
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Or. en

Pozměňovací návrh 90
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 
procesu rozhodování o hlavních reformách
a aby vždy, kdy je to možné, zohledňovala 
její zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany;

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
politického systému, jenž poskytuje rámec 
pro dialog a konsenzus v celém politickém 
spektru; vyjadřuje obavy z politické 
polarizace a z nedostatku ochoty vlády a 
opozice usilovat o shodu na klíčových 
reformách; naléhavě vybízí všechny 
politické subjekty, vládu i opozici ke 
spolupráci na posílení pluralitních postojů 
ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; zdůrazňuje zásadní úlohu 
organizací občanské společnosti a potřebu 
přiměřené komunikace s obyvateli pro 
splnění nezbytných reforem; vyzývá 
politickou většinu, aby zapojila menšinu a 
organizace občanské společnosti do 
aktivní účasti na procesu rozhodování o 
hlavních reformách a aby vždy, kdy je to 
možné, zohledňovala její zájmy tak, aby 
byly zahrnuty všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 
procesu rozhodování o hlavních reformách 
a aby vždy, kdy je to možné, zohledňovala 
její zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany;

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 
procesu rozhodování o hlavních reformách 
a aby vždy, kdy je to možné, zohledňovala 
její zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany; zdůrazňuje, že ústavní reforma 
musí být i nadále nejvyšší prioritou 
modernizace Turecké republiky, v níž 
osoby demokraticky zvolené budou také 
demokraticky vládnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
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poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 
procesu rozhodování o hlavních reformách 
a aby vždy, kdy je to možné, zohledňovala 
její zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany;

poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 
procesu rozhodování o hlavních reformách 
a aby vždy, kdy je to možné, zohledňovala 
její zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany; zdůrazňuje, že demokracie 
znamená více než jen volby, a očekává, že 
osoby demokraticky zvolené budou také 
demokraticky vládnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 
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procesu rozhodování o hlavních reformách 
a aby vždy, kdy je to možné, zohledňovala 
její zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany;

procesu rozhodování o hlavních reformách 
a aby zohledňovala její zájmy tak, aby byly 
zahrnuty všechny strany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 
procesu rozhodování o hlavních reformách 
a aby vždy, kdy je to možné, zohledňovala 
její zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany;

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila různé politické síly a občanskou 
společnost do aktivní účasti na procesu 
rozhodování o hlavních reformách a aby 
vždy, kdy je to možné, zohledňovala její 
zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Raimon Obiols
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 
procesu rozhodování o hlavních reformách 
a aby vždy, kdy je to možné, zohledňovala 
její zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany;

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
vypracování návrhu nové ústavy a na
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 
procesu rozhodování o hlavních reformách 
a aby vždy, kdy je to možné, zohledňovala 
její zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyvážených pravomocí v každém 
moderním demokratickém státě a zásadní 
roli, kterou turecké Velké národní 
shromáždění musí plnit jako ústřední bod 
tureckého politického systému, jenž 
poskytuje rámec pro dialog a konsenzus v 
celém politickém spektru; vyjadřuje obavy 
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z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a 
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila menšinu do aktivní účasti na 
procesu rozhodování o hlavních reformách 
a aby vždy, kdy je to možné, zohledňovala 
její zájmy tak, aby byly zahrnuty všechny 
strany;

z politické polarizace a z nedostatku 
ochoty vlády a opozice usilovat o shodu na 
klíčových reformách; naléhavě vybízí 
všechny politické subjekty, vládu i opozici 
ke spolupráci na posílení pluralitních 
postojů ve státních institucích a na podpoře 
modernizace a demokratizace státu a
společnosti; vyzývá politickou většinu, aby 
zapojila občanskou společnost a menšinu 
do aktivní účasti na procesu rozhodování o 
hlavních reformách a aby vždy, kdy je to 
možné, zohledňovala její zájmy tak, aby 
byly zahrnuty všechny strany;

Or. pl

Pozměňovací návrh 97
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité, aby všechna 
ministerstva spolupracovala s účetním 
dvorem na přípravě zpráv o auditech a 
poskytovala mu za tím účelem relevantní 
údaje a aby byly kompletní zprávy o 
auditech předkládány tureckému Velkému 
národnímu shromáždění před 
schvalováním rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá vládu, aby zaručila, že účetní 
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dvůr bude fungovat v souladu 
s mezinárodními normami; vyzývá vládu, 
aby dotčeným institucím, včetně tureckého 
Velkého národního shromáždění, a 
veřejnosti umožnila úplný přístup ke 
zprávám účetního dvora, včetně zpráv 
týkajících se bezpečnostních složek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje obavy ohledně toho, jakým 
způsobem turecká vláda po 17. prosinci 
2013 reagovala na protikorupční opatření 
istanbulského státního zástupce vůči 
některým ministrům a podnikatelům; 
odsuzuje propuštění policejních velitelů 
odpovědných za protikorupční opatření; 
vyzývá v této souvislosti k respektování 
právního státu a nestrannosti a 
nezávislosti soudnictví, což je cestou 
k posílení oddělení pravomocí, jež je 
jedním ze základních pilířů demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje znepokojení nad 
prohlubující se kulturní propastí 
v Turecku v tzv. „otázkách životního 



AM\1014601CS.doc 57/122 PE526.229v01-00

CS

stylu“, v jejímž důsledku hrozí, že orgány 
začnou zasahovat do soukromého života 
občanů, jak dokládají nedávné výroky 
ohledně počtu dětí, které by ženy měly mít, 
smíšených studentských kolejí a prodeje 
alkoholu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je znepokojen, že v návaznosti na 
odhalení údajných korupčních případů 
bylo narušeno oddělení pravomocí, a 
odsuzuje propuštění příslušníků policie 
vyšetřujících tyto korupční případy; 
vyzývá vládu, aby respektovala právní stát 
a nezávislost soudnictví a aktivně 
podporovala vyšetřování korupčních 
případů; je vážně znepokojen současnou 
pomlouvačnou kampaní vedenou proti 
tureckému soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje znepokojení nad 
porušováním zásady oddělení pravomocí; 
je vážně znepokojen tím, jakým způsobem 
turecká vláda reagovala na současná 
protikorupční opatření instabulského 
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státního zástupce vůči některým 
ministrům a podnikatelům; odsuzuje 
propuštění policejních velitelů 
odpovědných za protikorupční opatření, 
které nařídil ministr vnitra, jehož jméno 
bylo v souvislosti s korupcí rovněž 
zmíněno; bere na vědomí znepokojivé 
propouštění všech policejních velitelů 
odpovědných za boj proti korupci a 
organizovanému zločinu ve velkých 
městech;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. je znepokojen údajným systematickým 
analyzováním státních úředníků, 
novinářů, vysokoškolských pracovníků a 
organizací občanské společnosti, které 
provádí turecká vláda na základě jejich 
náboženské, etnické a politické 
příslušnosti; nesouhlasí s tím, že turecká 
vláda vyvíjí velký tlak na soudy a předseda 
vlády veřejně odsuzuje státního zástupce a 
policejní velitele; vyzývá každého 
jednotlivce a každou instituci, aby náležitě 
respektovali právní stát a zaručovali 
nestrannost a nezávislost soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dále 
pokročit v provádění ústavních změn 
z roku 2010, zejména pokud jde o přijetí 
právních předpisů o ochraně osobních 
údajů a o vojenském soudnictví a právních 
předpisů, kterými budou zavedena 
opatření pozitivní diskriminace zaměřená 
na zajištění rovnosti žen a mužů;

5. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dále 
pokročit v provádění ústavních změn 
z roku 2010, zejména pokud jde o přijetí 
právních předpisů o ochraně osobních 
údajů a o vojenském soudnictví;

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dále 
pokročit v provádění ústavních změn 
z roku 2010, zejména pokud jde o přijetí 
právních předpisů o ochraně osobních 
údajů a o vojenském soudnictví a 
právních předpisů, kterými budou 
zavedena opatření pozitivní diskriminace 
zaměřená na zajištění rovnosti žen a 
mužů;

5. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dále 
pokročit v provádění ústavních změn 
z roku 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dále 
pokročit v provádění ústavních změn 

5. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dále 
pokročit v provádění ústavních změn 
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z roku 2010, zejména pokud jde o přijetí 
právních předpisů o ochraně osobních 
údajů a o vojenském soudnictví a právních 
předpisů, kterými budou zavedena opatření 
pozitivní diskriminace zaměřená na 
zajištění rovnosti žen a mužů;

z roku 2010, zejména pokud jde o přijetí 
právních předpisů o ochraně osobních 
údajů a o vojenském soudnictví a právních 
předpisů, kterými budou zavedena opatření 
pozitivní diskriminace zaměřená na 
zajištění rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, 
že je důležité tyto legislativní změny po 
jejich přijetí důsledně provádět;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje, že EU by mohla vyzvat 
turecké orgány a naléhat na ně, aby 
provedly celou řadu reforem, ale že 
Turecko zkrátka nemá zájem, možnosti 
ani vůli reformy provádět; naléhavě 
vyzývá k definitivnímu ukončení 
přístupových jednání mezi EU a 
Tureckem;

Or. nl

Pozměňovací návrh 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje činnost dohodovacího výboru, 
který dosáhl shody na 60 ústavních 
změnách, a vyzývá jeho členy, aby 
pokračovali v návrhu nové ústavy 
Turecka, jež má zásadní význam pro 
reformní proces v Turecku; zdůrazňuje, že 

6. oceňuje činnost dohodovacího výboru, 
který dosáhl shody na 60 ústavních 
změnách, lituje však, že byla přerušena 
jeho činnost týkající se nové ústavy 
Turecka, jež má zásadní význam pro 
reformní proces v Turecku; zdůrazňuje, že 
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je důležité shodnout se v rámci reforem 
ústavy na účinném systému oddělení 
pravomocí a na inkluzivní definici 
občanství; podtrhuje, že by Turecko coby 
členský stát Rady Evropy mohlo těžit 
z aktivního dialogu, který by o procesu 
ústavních reforem vedlo s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že pravidla, jimiž se 
řídí výběr a složení Vysoké rady soudců a 
státních zástupců, by měla plně 
odpovídat kritériím stanoveným Benátskou 
komisí;

je důležité shodnout se v rámci reforem 
ústavy na účinném systému oddělení 
pravomocí a na inkluzivní definici 
občanství; podtrhuje, že by Turecko coby 
členský stát Rady Evropy mohlo těžit 
z aktivního dialogu, který by o procesu 
ústavních reforem vedlo s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že pravidla, jimiž se 
řídí výběr a složení Vysoké rady soudců a 
státních zástupců, by měla plně 
odpovídat kritériím stanoveným Benátskou 
komisí; upozorňuje, že tato pravidla jsou 
otázkou ústavní povahy a jejich jakákoli 
reforma by měla probíhat v poklidné 
atmosféře a mělo by se k ní dospět na 
základě co nejširší shody; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje činnost dohodovacího výboru, 
který dosáhl shody na 60 ústavních 
změnách, a vyzývá jeho členy, aby 
pokračovali v návrhu nové ústavy Turecka, 
jež má zásadní význam pro reformní 
proces v Turecku; zdůrazňuje, že je 
důležité shodnout se v rámci reforem 
ústavy na účinném systému oddělení 
pravomocí a na inkluzivní definici
občanství; podtrhuje, že by Turecko coby 
členský stát Rady Evropy mohlo těžit 
z aktivního dialogu, který by o procesu 
ústavních reforem vedlo s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že pravidla, jimiž se 
řídí výběr a složení Vysoké rady soudců a 
státních zástupců, by měla plně 
odpovídat kritériím stanoveným Benátskou 
komisí;

6. oceňuje činnost dohodovacího výboru, 
který dosáhl shody na 60 ústavních 
změnách, a vyjadřuje znepokojení nad 
nynějším nedostatečným pokrokem; je 
pevně přesvědčen, že je třeba pokračovat
v práci na návrhu nové ústavy Turecka, jež 
má zásadní význam pro reformní proces v 
Turecku; zdůrazňuje, že je důležité 
shodnout se v rámci reforem ústavy na 
účinném systému oddělení pravomocí a na 
inkluzivní definici občanství; podtrhuje, že 
by Turecko coby členský stát Rady Evropy 
mohlo těžit z aktivního dialogu, který by o 
procesu ústavních reforem vedlo 
s Benátskou komisí; zdůrazňuje, že 
pravidla, jimiž se řídí výběr a složení 
Vysoké rady soudců a státních zástupců, by 
měla plně odpovídat kritériím stanoveným 
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Benátskou komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje činnost dohodovacího výboru, 
který dosáhl shody na 60 ústavních 
změnách, a vyzývá jeho členy, aby 
pokračovali v návrhu nové ústavy 
Turecka, jež má zásadní význam pro 
reformní proces v Turecku; zdůrazňuje, že 
je důležité shodnout se v rámci reforem 
ústavy na účinném systému oddělení 
pravomocí a na inkluzivní definici 
občanství; podtrhuje, že by Turecko coby 
členský stát Rady Evropy mohlo těžit 
z aktivního dialogu, který by o procesu 
ústavních reforem vedlo s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že pravidla, jimiž se 
řídí výběr a složení Vysoké rady soudců a 
státních zástupců, by měla plně 
odpovídat kritériím stanoveným Benátskou 
komisí;

6. konstatuje, že dohodovací výbor pouze
dosáhl shody na 60 ústavních změnách, a 
vyzývá jeho členy, aby znásobili své úsilí o 
vypracování skutečně nové ústavy 
Turecka, jež má zásadní význam pro 
reformní proces v Turecku; zdůrazňuje, že 
je důležité shodnout se v rámci reforem 
ústavy na účinném systému oddělení 
pravomocí a na inkluzivní definici 
občanství; podtrhuje, že by se Turecko 
coby členský stát Rady Evropy mělo snažit
těžit z aktivního dialogu, který by o 
procesu ústavních reforem vedlo 
s Benátskou komisí; zdůrazňuje, že 
pravidla, jimiž se řídí výběr a složení 
Vysoké rady soudců a státních zástupců, by 
měla plně odpovídat kritériím stanoveným 
Benátskou komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje činnost dohodovacího výboru, 
který dosáhl shody na 60 ústavních 
změnách, a vyzývá jeho členy, aby 

6. lituje, že dohodovací výbor byl poté, co 
se zástupci vlády potřetí bez omluvy 
nedostavili k jednání, rozpuštěn, a vyzývá 
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pokračovali v návrhu nové ústavy Turecka, 
jež má zásadní význam pro reformní 
proces v Turecku; zdůrazňuje, že je 
důležité shodnout se v rámci reforem 
ústavy na účinném systému oddělení 
pravomocí a na inkluzivní definici 
občanství; podtrhuje, že by Turecko coby 
členský stát Rady Evropy mohlo těžit 
z aktivního dialogu, který by o procesu 
ústavních reforem vedlo s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že pravidla, jimiž se 
řídí výběr a složení Vysoké rady soudců a 
státních zástupců, by měla plně 
odpovídat kritériím stanoveným Benátskou 
komisí;

všechny strany, aby pokračovaly v práci 
na návrhu nové ústavy Turecka, jež má 
zásadní význam pro reformní proces v 
Turecku; zdůrazňuje, že je důležité 
shodnout se v rámci reforem ústavy na 
účinném systému oddělení pravomocí a na 
inkluzivní definici občanství; podtrhuje, že 
by Turecko coby členský stát Rady Evropy 
mohlo těžit z aktivního dialogu, který by o 
procesu ústavních reforem vedlo 
s Benátskou komisí; zdůrazňuje, že 
pravidla, jimiž se řídí výběr a složení 
Vysoké rady soudců a státních zástupců, by 
měla plně odpovídat kritériím stanoveným 
Benátskou komisí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje činnost dohodovacího výboru, 
který dosáhl shody na 60 ústavních 
změnách, a vyzývá jeho členy, aby 
pokračovali v návrhu nové ústavy Turecka, 
jež má zásadní význam pro reformní 
proces v Turecku; zdůrazňuje, že je 
důležité shodnout se v rámci reforem 
ústavy na účinném systému oddělení 
pravomocí a na inkluzivní definici 
občanství; podtrhuje, že by Turecko coby 
členský stát Rady Evropy mohlo těžit 
z aktivního dialogu, který by o procesu 
ústavních reforem vedlo s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že pravidla, jimiž se 
řídí výběr a složení Vysoké rady soudců a 
státních zástupců, by měla plně 
odpovídat kritériím stanoveným Benátskou 
komisí;

6. oceňuje činnost dohodovacího výboru, 
který dosáhl shody na 60 ústavních 
změnách, a vyzývá jeho členy, aby 
pokračovali v návrhu nové ústavy Turecka, 
jež má zásadní význam pro reformní 
proces v Turecku; zdůrazňuje, že je 
důležité shodnout se v rámci reforem 
ústavy na účinném systému oddělení 
pravomocí a na inkluzivní definici 
občanství; podtrhuje, že by Turecko coby 
členský stát Rady Evropy mohlo těžit 
z aktivního dialogu, který by o procesu 
ústavních reforem vedlo s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že ústavní změny je 
třeba provést transparentně a takovým 
způsobem, aby byly zahrnuty všechny 
strany, s plným zapojením občanské 
společnosti na všech úrovních;
zdůrazňuje, že pravidla, jimiž se řídí výběr 
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a složení Vysoké rady soudců a státních 
zástupců, by měla plně odpovídat kritériím 
stanoveným Benátskou komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje činnost dohodovacího výboru, 
který dosáhl shody na 60 ústavních 
změnách, a vyzývá jeho členy, aby 
pokračovali v návrhu nové ústavy Turecka, 
jež má zásadní význam pro reformní 
proces v Turecku; zdůrazňuje, že je 
důležité shodnout se v rámci reforem 
ústavy na účinném systému oddělení 
pravomocí a na inkluzivní definici 
občanství; podtrhuje, že by Turecko coby 
členský stát Rady Evropy mohlo těžit 
z aktivního dialogu, který by o procesu 
ústavních reforem vedlo s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že pravidla, jimiž se 
řídí výběr a složení Vysoké rady soudců a 
státních zástupců, by měla plně 
odpovídat kritériím stanoveným Benátskou 
komisí;

6. oceňuje činnost dohodovacího výboru, 
který dosáhl shody na 60 ústavních 
změnách, a vyzývá jeho členy, aby 
urychleně pokračovali v návrhu nové 
ústavy Turecka, jež má zásadní význam 
pro reformní proces v Turecku; zdůrazňuje, 
že je důležité shodnout se v rámci reforem 
ústavy na účinném systému oddělení 
pravomocí a na inkluzivní definici 
občanství, aby byla vytvořena skutečně 
demokratická ústava, jež všem lidem v 
Turecku zaručí rovná práva; podtrhuje, že 
by Turecko coby členský stát Rady Evropy 
mohlo těžit z aktivního dialogu, který by o 
procesu ústavních reforem vedlo 
s Benátskou komisí; zdůrazňuje, že 
pravidla, jimiž se řídí výběr a složení 
Vysoké rady soudců a státních zástupců, by 
měla plně odpovídat kritériím stanoveným 
Benátskou komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je znepokojen reakcí vlády na 
korupční skandály v prosinci 2013 a 
zdůrazňuje, že orgány musí za všech 
okolností zajistit nezávislost soudnictví 
v souladu s evropskými standardy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
jednotky kriminální policie pod vedením 
soudců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
většího pokroku v oblasti práv pracovníků 
a odborových organizací; vyzývá Turecko, 
aby začalo pracovat na nových předpisech 
v této oblasti a zajistilo jejich soulad 
s acquis EU a úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, zejména právo na 
stávku a na kolektivní vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Ol;le Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je znepokojen tím, že v otázce 
antidiskriminačních právních předpisů 
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nebylo dosaženo žádného pokroku a 
platné antidiskriminační zákony jsou 
nedostatečné a nejsou v souladu s acquis 
EU; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
zavést komplexní antidiskriminační 
právní předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, pohlaví, 
věku, zdravotního postižení, sexuální 
orientace nebo sexuální identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

7. upozorňuje, že demokratizační balíček, 
který předložila vláda dne 30. září 2013, je 
s ohledem mimo jiné na nedávné události 
jen pouhým výsměchem; vyzývá vládu, 
aby zabezpečila, že právní předpisy 
týkající se trestných činů z nenávistí budou 
chránit všechny občany, a tedy i menšiny, 
např. křesťanskou a židovskou, a lesbické 
ženy, gaye, bisexuály a transsexuály;

Or. nl

Pozměňovací návrh 118
Graham Watson
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013,
naléhavě vyzývá k jeho provedení a 
vyzývá vládu, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické, homosexuální, bisexuální a 
transsexuální osoby; vyzývá vládu, aby 
neprodleně předložila balíček reformních 
opatření, v němž se bude zabývat 
některými zásadními záležitostmi, jež 
nebyly zahrnuty do demokratizačního 
balíčku ze dne 30. září, např. komunitou 
Alevi;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, 
naléhavě vyzývá k jeho provedení a 
vyzývá vládu, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
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občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály; vyzývá vládu, aby 
neprodleně předložila balíček reformních 
opatření, v němž se bude zabývat 
některými zásadními záležitostmi, jež 
nebyly zahrnuty do demokratizačního 
balíčku ze dne 30. září, např. komunitou 
Alevi;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, vyzývá 
k jeho provedení a vyzývá vládu, aby 
přípravu prováděcích právních předpisů 
náležitě konzultovala s opozicí a 
organizacemi občanské společnosti a 
pokračovala ve svých reformních snahách 
o změnu volebního systému, jež by 
zahrnovala i snížení 10% hranice pro 
zastoupení v národním shromáždění, a o 
patřičné zapojení všech vrstev a skupin 
turecké společnosti s cílem upevnit 
demokracii a lépe odrážet stávající 
pluralismus v zemi; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
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transsexuály; všechny občany, a tedy i všechny 
komunity, menšiny a lesbické ženy, gaye, 
bisexuály a transsexuály;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby po konzultaci s opozicí a 
příslušnými organizacemi občanské 
společnosti ohledně přípravy prováděcích 
právních předpisů urychleně zavedla 
oznámená opatření a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnostiti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 7. vyzývá k okamžitému provedení 
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předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

demokratizačního balíčku, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

Or. el

Pozměňovací návrh 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany;
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Or. it

Pozměňovací návrh 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické, homosexuální, bisexuální a 
transsexuální osoby; vyzývá vládu, aby 
podnikla kroky ke zlepšení práv komunity 
Alevi;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
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právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály; vyjadřuje politování nad tím, 
že do balíčku reformních opatření nebyly 
zahrnuty takové zásadní záležitosti jako 
práva komunity Alevi, a vyzývá vládu, aby 
se příslušnými záležitostmi neprodleně 
zabývala;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
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transsexuály; transsexuály; vyzývá k dalšímu úsilí o 
odstranění diskriminace, které čelí 
romská menšina, a rovněž o zvýšení 
zaměstnatelnosti jejích členů a omezení 
předčasného ukončování školní docházky;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

7. naléhavě vyzývá k náležitému provedení 
demokratizačního balíčku, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% hranice pro zastoupení v 
národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

7. vítá demokratizační balíček, který 
předložila vláda dne 30. září 2013, a 
vyzývá ji, aby přípravu prováděcích 
právních předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 
občanské společnosti a pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému, jež by zahrnovala i 
snížení 10% volební hranice pro zastoupení 
v národním shromáždění, a o patřičné 
zapojení všech vrstev a skupin turecké 
společnosti; vyzývá vládu, aby 
zabezpečila, že právní předpisy týkající se 
trestných činů z nenávistí budou chránit 
všechny občany, a tedy i menšiny a 
lesbické ženy, gaye, bisexuály a 
transsexuály;

Or. pl

Pozměňovací návrh 129
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá vládu, aby předložila nový 
balíček reformních opatření, v němž se 
bude zabývat nevyřešenými klíčovými 
záležitostmi, jež nebyly zahrnuty do 
demokratizačního balíčku ze dne 30. září 
2013, např. komunitou Alevi;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Tunne Kelam
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Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že byly vyvíjeny snahy o 
prohloubení dialogu s jinými než 
muslimskými náboženskými komunitami, 
avšak diskriminace a probíhající spory o 
určení vlastnického práva nebyly 
prakticky ukončeny; vyzývá Turecko, aby 
neprodleně vytvořilo právní rámec pro 
otázky víry a odmítnutí výkonu vojenské 
služby z důvodu svědomí, který by byl 
v souladu s EÚLP;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá zřízení nových orgánů, konkrétně 
úřadu veřejného ochránce práv a 
tureckého státního orgánu pro lidská 
práva, které zahájily svou činnost v roce 
2013, čímž byly vytvořeny další 
mechanismy, jejichž prostřednictvím 
mohou osoby žádat o ochranu svých 
základních práv a svobod; 

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo 
nezávislý kontrolní orgán pro případy 
porušení předpisů policií; je toho názoru, 
že události v parku Gezi podtrhují potřebu 
rozsáhlých reforem, které by zajistily 
dodržování svobody shromažďování;

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že po 
událostech v parku Gezi pokračuje práce 
na velkých projektech bez konzultací i 
přes nesouhlas velké části dotčeného 
obyvatelstva, a to i v případě výstavby 
komunikace v areálu technické univerzity 
METU v Ankaře a třetího mostu přes 
Bosporský průliv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 

8. vyjadřuje hluboké politování nad 
ztrátami na životech mezi demonstranty i 
příslušníky policejních složek v parku 
Gezi, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
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zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

dopustila řada demonstrantů; domnívá se, 
že protesty v parku Gezi jsou jednak 
dokladem existence dynamické občanské 
společnosti v Turecku a jednak nutnosti 
provést zásadní reformy, jež budou 
prosazovat základní hodnoty; zdůrazňuje, 
že je důležité strukturálnější zapojení 
občanské společnosti do rozhodovacího 
procesu; vítá probíhající správní šetření, 
které zahájilo ministerstvo vnitra, a 
přezkum stížností spojených s událostmi 
v parku Gezi, který provádí veřejný 
ochránce práv, a očekává, že v rámci 
tohoto šetření i přezkumu se budou 
bezodkladně řešit vzniklé otázky; vyzývá 
Turecko, aby zavedlo vhodná interní 
přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování; vyzývá 
ministerstvo vnitra a tureckou policii, aby 
vypracovaly metody, jak přistupovat 
k protestům veřejnosti méně 
konfrontačním způsobem, a zejména aby 
nezatýkaly právníky ani zdravotníky, kteří 
plní své povinosti, ani nebránily jejich 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi a 
na dalších místech v Turecku jsou jednak 
dokladem existence dynamické občanské 
společnosti v Turecku a jednak nutnosti 
provést zásadní reformy, jež budou 
prosazovat základní hodnoty; zdůrazňuje, 
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zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

že je důležité strukturálnější zapojení 
občanské společnosti do rozhodovacího 
procesu; vyjadřuje hluboké politování nad 
ztrátami na životech mezi demonstranty i 
příslušníky policejních složek, nad 
neúměrně násilnými zásahy policistů a 
násilnostmi, kterých se dopustila řada 
demonstrantů; vítá probíhající správní 
šetření, které zahájilo ministerstvo vnitra, a 
přezkum stížností spojených s událostmi 
v parku Gezi a na dalších místech v 
Turecku, který provádí veřejný ochránce 
práv; vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi a na dalších místech v 
Turecku podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody projevu, tisku a shromažďování;

Or. nl

Pozměňovací návrh 135
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilím ze strany státní moci 
reprezentované tureckou vládou; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 



AM\1014601CS.doc 79/122 PE526.229v01-00

CS

spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování; vyzývá tureckou 
vládu, aby znovu přezkoumala svou 
sociální, politickou, kulturní a 
hospodářskou politiku, jež byly hlavní 
příčinou lidového povstání v parku Gezi;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
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interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení
předpisů policií; je velmi znepokojen 
přijetím nového právního předpisu, na 
jehož základě by policie mohla zadržet 
případné demonstranty na 12 až 24 hodin, 
aniž by musel být zapojen státní zástupce 
či soudce; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, jakož i soudní šetření a 
přezkum stížností spojených s událostmi 
v parku Gezi, který provádí veřejný 
ochránce práv, a očekává, že v rámci 
tohoto šetření i přezkumu se budou 
bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
zdůrazňuje, že většina příslušníků policie 
odpovědných za závažná zranění 
způsobená demonstrantům použitím 
nepřiměřené a neúměrné síly nebyla 
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reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

dosud postavena před soud; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí silného politického 
odhodlání k tomu, aby byly osoby 
odpovědné za závažná zranění postaveny 
před soud, jakož i k boji proti stavu 
beztrestnosti, neboť podle zákona č. 4483 
je podmínkou pro zahájení vyšetřování 
příslušníků policie souhlas guvernérů; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
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interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování; vyjadřuje 
politování nad tím, že soudy zjevně 
nepotrestaly státní úředníky odpovědné za 
násilí, k němuž došlo v souvislosti 
s protesty v parku Gezi;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní a naléhavé
reformy, jež budou prosazovat základní 
hodnoty; zdůrazňuje, že je důležité 
strukturálnější zapojení občanské 
společnosti do rozhodovacího procesu;
vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami 
na životech mezi demonstranty i 
příslušníky policejních složek, nad 
neúměrně násilnými zásahy policistů a 
násilnostmi, kterých se dopustila řada 
demonstrantů; vítá probíhající správní 
šetření, které zahájilo ministerstvo vnitra, a 
přezkum stížností spojených s událostmi 
v parku Gezi, který provádí veřejný 
ochránce práv, a očekává, že v rámci 
tohoto šetření i přezkumu se budou 
bezodkladně řešit vzniklé otázky; vyzývá 
Turecko, aby zavedlo vhodná interní 
přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
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svobody shromažďování; reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu, a upozorňuje, že 
je třeba vést dialog; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 141
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování;

8. domnívá se, že protesty v parku Gezi 
jsou jednak dokladem existence dynamické 
občanské společnosti v Turecku a jednak 
nutnosti provést zásadní reformy, jež 
budou prosazovat základní hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité strukturálnější 
zapojení občanské společnosti do 
rozhodovacího procesu; vyjadřuje hluboké 
politování nad ztrátami na životech mezi 
demonstranty i příslušníky policejních 
složek, nad neúměrně násilnými zásahy 
policistů a násilnostmi, kterých se 
dopustila řada demonstrantů; vítá 
probíhající správní šetření, které zahájilo 
ministerstvo vnitra, a přezkum stížností 
spojených s událostmi v parku Gezi, který 
provádí veřejný ochránce práv, a očekává, 
že v rámci tohoto šetření i přezkumu se 
budou bezodkladně řešit vzniklé otázky; 
vyzývá Turecko, aby zavedlo vhodná 
interní přezkumná řízení a zřídilo nezávislý 
kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování; očekává, že 
turecká vláda bude brát ohled na veřejná 
místa a zelené plochy a neobětuje zájmům 
jednostranného hospodářského růstu 
kvalitu života obyvatel;

Or. el

Pozměňovací návrh 142
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá turecké orgány, aby urychleně 
dokončily soudní procesy zahájené proti 
osobám odpovědným za ztráty na životech, 
k nimž došlo během událostí v parku Gezi, 
a je nadále odhodlán sledovat vývoj těchto 
případů;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje hluboké politování nad 
ztrátami na životech mezi demonstranty i 
příslušníky policejních složek, nad 
neúměrně násilnými zásahy policistů a 
násilnostmi, kterých se dopustila řada 
demonstrantů; vítá správní šetření, které 
zahájilo ministerstvo vnitra, a šetření 
stížností spojených s událostmi v parku 
Gezi, který provádí veřejný ochránce práv, 
a očekává, že při tom budou vzniklé 
otázky bezodkladně řešeny; vítá změny 
navržené veřejným ochráncem práv, 
pokud jde o způsob použití síly ze strany 
policejních složek; vyzývá Turecko, aby 
zavedlo vhodná interní přezkumná řízení 
a zřídilo nezávislý kontrolní orgán pro 
případy porušení předpisů policií; 
vyjadřuje politování nad tím, že soudní 
orgány neuspokojivě reagovaly na úmrtí 
demonstrantů, a to buď z toho důvodu, že 
odpovědní příslušníci policie nebyli 
stíháni (v případě úmrtí Abdulláha 
Cömerta), nebo že se soudní proces 
vyznačoval nesrovnalostmi (v případě 
úmrtí Ethema Sarısülüka); je znepokojen 
opatřeními přijatými vůči zdravotnickým 
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pracovníkům, právníkům, 
vysokoškolským pracovníkům, studentům 
a profesním sdružením v souvislosti 
s jejich nenásilným vystupováním během 
událostí v parku Gezi; vítá návrh na 
změnu práva na demonstrace, jenž je 
součástí „demokratizačního balíčku“; je 
však toho názoru, že události v parku Gezi 
podtrhují potřebu rozsáhlých reforem, 
které by zajistily dodržování svobody 
shromažďování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. opětovně připomíná, jak důležité jsou 
pro demokracii aktivní a nezávislé 
organizace občanské společnosti; 
zdůrazňuje význam dialogu s těmito 
organizacemi a vyzdvihuje jejich klíčovou 
úlohu v prohlubování regionální 
spolupráce v sociálních a politických 
otázkách; je proto znepokojen skutečností, 
že organizace občanské společnosti 
nadále čelí pokutám, řízení o ukončení 
činnosti a administrativním překážkám, 
které znesnadňují jejich fungování, a že 
konzultace s těmito organizacemi je zatím 
stále spíše výjimkou než pravidlem; vítá 
zlepšení spolupráce turecké vlády s 
nevládními organizacemi, avšak vyzývá k 
širší konzultaci s nimi při tvorbě politiky, 
včetně vypracovávání strategií a právních 
předpisů, a při sledování činnosti orgánů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 145
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že nebývalá vlna protestů 
je rovněž výrazem legitimní touhy mnoha 
tureckých občanů po pevnější demokracii; 
opět připomíná, že v demokratickém 
zřízení musí vláda podporovat toleranci a 
zajistit všem občanům svobodu 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
vyzývá vládu, aby respektovala pluralitu a 
rozmanitost turecké společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; vyjadřuje znepokojení nad 
rozšířeným fenoménem autocenzury, 
kterou provádí majitelé sdělovacích 
prostředků i novináři; je znepokojen 
obzvláště vysokým počtem novinářů, kteří 
jsou v současné době ve vazbě, a vyzývá 
turecké soudní orgány, aby tyto případy co 
nejdříve přezkoumaly a řešily;
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novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; kritizuje skutečnost, že 
v současnosti je v Turecku blokováno 
přibližně 15 000 internetových stránek, že 
vláda odmítá zrušit regresivní právní 
předpisy, např. článek 8 zákona o boji 
proti terorismu, a mnoho aktivistů za 
lidská práva bývá uvězněno na základě 
článku 301 trestního zákoníku, který 
označuje „urážku tureckého národa“ za 
trestnou; znovu opakuje, že je znepokojen 
praxí trestního stíhání obhájců lidských 
práv, aktivistů a novinářů, kteří zveřejňují 
důkazy o porušování lidských práv nebo 
jiné záležitosti veřejného zájmu; považuje 
kriminalizaci názorů za zásadní překážku 
pro plnou ochranu lidských práv v 
Turecku; kritizuje také skutečnost, že 
bezpečnostní složky autoritativním 
způsobem sledovaly účty na sociálních 
médiích s cílem zadržet tisíce občanů;
připomíná, že svoboda projevu a pluralita 
médií jsou středobodem evropských 
hodnot a že nezávislý tisk má pro 
demokratickou společnost zásadní význam; 
opět se znepokojením připomíná, že 
většina sdělovacích prostředků je ve 



AM\1014601CS.doc 89/122 PE526.229v01-00

CS

vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů a vojenských důstojníků, kteří 
jsou v současné době ve vazbě, a vyzývá 
turecké soudní orgány, aby tyto případy co 
nejdříve přezkoumaly a řešily;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen tím, že novináři byli kvůli 
kritice vlády propuštěni ze svých funkcí ve 
sdělovacích prostředcích; je vážně 
znepokojen postupy, které jsou využívány 
k potrestání majitelů sdělovacích 
prostředků kritických k vládě; vyjadřuje 
znepokojení nad důsledky akreditace, 
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kterou provádějí státní instituce a jež je 
zaměřena především na opoziční sdělovací 
prostředky, je znepokojen obzvláště 
vysokým počtem novinářů, kteří jsou 
v současné době ve vazbě, a vyzývá 
turecké soudní orgány, aby tyto případy co 
nejdříve přezkoumaly a řešily;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; zdůrazňuje, že svoboda projevu 
se vztahuje i na digitální a sociální média; 
opět se znepokojením připomíná, že 
většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; 
odsuzuje obzvláště vysoký počet novinářů, 
kteří jsou v současné době ve vazbě, 
a vyzývá turecké soudní orgány, aby tyto 
případy co nejdříve přezkoumaly a řešily;

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události, zejména Cana Dündara z deníku 
Milliyet a Yavuze Baydara z deníku 
Sabah; vyjadřuje znepokojení nad 
propuštěním novinářů, kteří vládu 
kritizovali v jiných souvislostech, zejména
Hasana Cemala z deníku Milliyet a Nazlı 
Ilıcakové z deníku Sabah; připomíná, že 
svoboda projevu a pluralita médií jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
nezávislý tisk má pro demokratickou 
společnost zásadní význam; opět se 
znepokojením připomíná, že většina 
sdělovacích prostředků je ve vlastnictví 
rozsáhlých konglomerátů, do nichž je 
soustředěna a které mají širokou škálu 
obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi a na dalších 
místech v Turecku částečně z důvodu 
cenzury a zejména autocenzury ve velmi 
omezené míře, a rovněž nad propuštěním 
anebo zatčením novinářů, kteří kritizovali 
reakce vlády na tyto události; zdůrazňuje, 
že tato skutečnost dokládá represivní 
povahu Erdoğanova režimu; připomíná, 
že svoboda projevu a pluralita médií jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
nezávislý tisk má pro demokratickou 
společnost zásadní význam; opět se 
znepokojením připomíná, že většina 
sdělovacích prostředků je ve vlastnictví 
rozsáhlých konglomerátů, do nichž je 
soustředěna a které mají širokou škálu 
obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

Or. nl

Pozměňovací návrh 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
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události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; důrazně 
odsuzuje obzvláště vysoký počet novinářů, 
kteří jsou v současné době ve vazbě, což 
představuje zásah do svobody projevu a 
svobody sdělovacích prostředků, a vyzývá 
turecké soudní orgány, aby tyto případy co 
nejdříve přezkoumaly a řešily;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři, přičemž 
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znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

na novináře, kteří kritizují vládu, je 
vyvíjen silný tlak; je znepokojen obzvláště 
vysokým počtem novinářů, kteří jsou 
v současné době ve vazbě, a vyzývá 
turecké soudní orgány, aby tyto případy co 
nejdříve přezkoumaly a řešily;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a důrazně odsuzuje propuštění
novinářů, kteří kritizovali reakce vlády na 
tyto události; připomíná, že svoboda 
projevu a pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Maria Eleni Koppa
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

9. vyjadřuje znepokojení nad faktem, že 
turecké sdělovací prostředky informovaly o 
událostech v parku Gezi ve velmi omezené 
míře, a rovněž nad propuštěním novinářů, 
kteří kritizovali reakce vlády na tyto 
události; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že nezávislý tisk má 
pro demokratickou společnost zásadní 
význam; opět se znepokojením připomíná, 
že většina sdělovacích prostředků je ve 
vlastnictví rozsáhlých konglomerátů, do 
nichž je soustředěna a které mají širokou 
škálu obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři;
vyjadřuje znepokojení nad propuštěním 
novinářů s protivládními názory a nad 
sankcemi uloženými majitelům 
sdělovacích prostředků kritických k vládě; 
je znepokojen obzvláště vysokým počtem 
novinářů, kteří jsou v současné době ve 
vazbě, a vyzývá turecké soudní orgány, 
aby tyto případy co nejdříve přezkoumaly a 
řešily;

Or. el

Pozměňovací návrh 156
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
vývojem v Turecku po 17. prosinci; silně 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
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vyšetřování a šetření případů korupce ze 
strany soudních orgánů bylo nezávislé a 
nestranné;

Or. el

Pozměňovací návrh 157
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. trvá na tom, že veškerá soudní řízení s 
novináři by měla být vedena 
transparentně a při dodržení zásad 
právního státu a zajištění náležitých 
podmínek, například je nutné umisťovat 
slyšení do prostor, která jsou pro daný typ 
slyšení vhodná, předávat jejich přesný 
přepis zadržovaným osobám a informovat 
novináře o obvinění, která jsou proti nim 
vznesena;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že dne 24. dubna 2013 se 
již čtvrtým rokem na několika místech po 
celém Turecku, včetně istanbulského 
Taksimského náměstí, konala veřejná 
připomínková akce k arménské genocidě, 
aniž by orgány jakkoli zasáhly; vítá tento 
vývoj, jakož i stále širší diskusi v turecké 
společnosti i ve sdělovacích prostředcích o 
důsledcích událostí v roce 1915; vyzývá 
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orgány, aby nadále uplatňovaly podpůrný 
přístup k těmto připomínkovým akcím;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje zvláštní úlohu 
veřejnoprávních sdělovacích prostředků 
při upevňování demokracie, zejména 
uspokojováním informačních potřeb 
občanů a možností zapojit se do 
rozhodovacího procesu; vyzývá v této 
souvislosti orgány, aby zajistily jejich 
nezávislost a udržitelnost v souladu 
s evropskými standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že v nebývalé vlně protestů 
se rovněž odráží oprávněné obavy řady 
tureckých občanů z toho, že záměrem 
vlády je vnutit celé turecké společnosti 
jediný soubor morálních hodnot a 
náboženských vyznání; opět připomíná, že 
v demokratickém zřízení musí vláda 
podporovat toleranci a zajistit všem 
občanům svobodu náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; vyzývá vládu, aby 
respektovala pluralitu a rozmanitost 
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turecké společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je znepokojen situací novinářů a má 
obavy o svobodu sdělovacích prostředků 
v Turecku; zdůrazňuje zvláštní úlohu 
veřejnoprávních sdělovacích prostředků 
při upevňování demokracie, zejména 
uspokojováním informačních potřeb 
občanů a možností zapojit se do 
rozhodovacího procesu; vyzývá v této 
souvislosti orgány, aby zajistily jejich 
nezávislost a udržitelnost v souladu 
s evropskými standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že delegace ad hoc pro 
sledování soudních procesů s novináři 
v Turecku, jež byla vytvořena v roce 2011 
a o níž se zmiňuje ve svém usnesení o 
zprávě o pokroku Turecka za rok 2011 a 
v usnesení o zprávě o pokroku Turecka za 
rok 2012, předložila v roce 2013 
průběžnou zprávu o činnosti, jež vychází 
z konkrétních zjištění, a v první polovině 
roku 2014 předloží závěrečnou zprávu o 
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činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje významnou úlohu 
veřejnoprávních sdělovacích prostředků 
při upevňování demokracie, zejména 
uspokojováním informačních potřeb 
občanů a možností zapojit se do 
rozhodovacího procesu; vyzývá orgány, 
aby zajistily nezávislost a udržitelnost 
veřejnoprávních sdělovacích prostředků 
v souladu s evropskými standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
tím, že turecký premiér Recep Tayyip 
Erdoğan přestál kritiku mezinárodního 
společenství týkající se násilného zásahu 
proti pokojným demonstrantům, k němuž 
v létě došlo, ale rovněž nad tím, že byla v 
případě čelních představitelů jeho Strany 
spravedlnosti a rozvoje nedávno odhalena 
korupce, což bylo příčinou dalších 
pouličních protestů; zdůrazňuje, že odpor 
proti tureckému premiérovi a Straně 
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spravedlnosti a rozvoje jsou jasným 
důkazem hluboké propasti mezi sekulární 
moderností a islámskou tradicí v Turecku; 
je znepokojen obviněním vzneseným vůči 
vládě premiéra Erdogana, že brání 
efektivnímu vyšetřování korupčního 
případu, a vyzývá proto tureckou vládu, 
aby zajistila, že se již nebude vyhýbat 
vyšetřování rozsáhlé korupce a přistoupí 
k rozsáhlé restrukturalizaci soudního 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na obavy, s jakými turecká 
společnost sleduje řízení ve věci 
„Ergenekon“, které se rozrostlo do příliš 
velkých proporcí a jež provázela řada 
nedostatků, takže následné rozhodnutí 
soudu bylo přijato s velkou nedůvěrou, 
podobně jako tomu bylo v případě 
„Sledgehammer“; ve světle výše 
uvedených skutečností opět zdůrazňuje, že 
případ KCK musí být důkazem síly a 
řádného, nezávislého, nestranného a 
transparentního fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému této země a jejich pevného a 
bezpodmínečného závazku respektovat 
základní práva;

10. poukazuje na obavy, s jakými turecká 
společnost sleduje řádný proces ve věci 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, které se 
rozrostly do příliš velkých proporcí, 
v nichž údajně docházelo k falšování 
důkazů a jež provázela řada nedostatků;
připomíná konstatování pracovní skupiny 
OSN pro nezákonné zadržování, že osoby 
obviněné v případu „Sledgehammer“ jsou 
zadržovány v rozporu s Mezinárodním 
paktem o občanských a politických 
právech; ve světle výše uvedených 
skutečností opět zdůrazňuje, že případ 
KCK musí být důkazem síly a řádného, 
nezávislého, nestranného a transparentního 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému této země a 
jejich pevného a bezpodmínečného 
závazku respektovat základní práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na obavy, s jakými turecká 
společnost sleduje řízení ve věci 
„Ergenekon“, které se rozrostlo do příliš 
velkých proporcí a jež provázela řada 
nedostatků, takže následné rozhodnutí 
soudu bylo přijato s velkou nedůvěrou, 
podobně jako tomu bylo v případě 
„Sledgehammer“; ve světle výše 
uvedených skutečností opět zdůrazňuje, že 
případ KCK musí být důkazem síly a 
řádného, nezávislého, nestranného a 
transparentního fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému této země a jejich pevného a 
bezpodmínečného závazku respektovat 
základní práva;

10. poukazuje na obavy, s jakými turecká 
společnost sleduje řízení ve věci 
„Ergenekon“, které se rozrostlo do příliš 
velkých proporcí a jež provázela řada 
nedostatků a v němž byly proti obviněným 
údajně používány rozporuplné důkazy, 
takže následné rozhodnutí soudu bylo 
přijato s velkou nedůvěrou, podobně jako 
tomu bylo v případě „Sledgehammer“; ve 
světle výše uvedených skutečností opět 
zdůrazňuje, že případ KCK musí být 
důkazem síly a řádného, nezávislého, 
nestranného a transparentního fungování 
tureckých demokratických institucí a 
soudního systému této země a jejich 
pevného a bezpodmínečného závazku 
respektovat základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na obavy, s jakými turecká 
společnost sleduje řízení ve věci 
„Ergenekon“, které se rozrostlo do příliš 
velkých proporcí a jež provázela řada 
nedostatků, takže následné rozhodnutí 
soudu bylo přijato s velkou nedůvěrou, 
podobně jako tomu bylo v případě 
„Sledgehammer“; ve světle výše 
uvedených skutečností opět zdůrazňuje, že 
případ KCK musí být důkazem síly a 

10. poukazuje na obavy, s jakými turecká 
společnost sleduje řízení ve věci 
„Ergenekon“, které se rozrostlo do příliš 
velkých proporcí a jež provázela řada 
nedostatků, takže následné rozhodnutí 
soudu bylo přijato s velkou nedůvěrou, 
podobně jako tomu bylo v případě 
„Sledgehammer“ a v případě odsouzení 
paní Füsun Erdoğanové; je znepokojen 
zastrašováním, jemuž je ze strany soudní 
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řádného, nezávislého, nestranného a 
transparentního fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému této země a jejich pevného a 
bezpodmínečného závazku respektovat 
základní práva;

moci vystavena již 16 let Pınar Seleková; 
ve světle výše uvedených skutečností opět 
zdůrazňuje, že případ KCK musí být 
důkazem síly a řádného, nezávislého, 
nestranného a transparentního fungování 
tureckých demokratických institucí a 
soudního systému této země a jejich 
pevného a bezpodmínečného závazku 
respektovat základní práva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na obavy, s jakými turecká 
společnost sleduje řízení ve věci 
„Ergenekon“, které se rozrostlo do příliš 
velkých proporcí a jež provázela řada 
nedostatků, takže následné rozhodnutí 
soudu bylo přijato s velkou nedůvěrou, 
podobně jako tomu bylo v případě 
„Sledgehammer“; ve světle výše 
uvedených skutečností opět zdůrazňuje, že 
případ KCK musí být důkazem síly a 
řádného, nezávislého, nestranného a 
transparentního fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému této země a jejich pevného a 
bezpodmínečného závazku respektovat 
základní práva;

10. poukazuje na obavy, s jakými turecká 
společnost sleduje řízení ve věci 
„Ergenekon“, které se rozrostlo do příliš 
velkých proporcí a jež provázela řada 
nedostatků, takže následné rozhodnutí 
soudu bylo přijato s velkou nedůvěrou, 
podobně jako tomu bylo v případě 
„Sledgehammer“; ve světle výše 
uvedených skutečností opět zdůrazňuje, že 
případ KCK musí být důkazem síly a 
řádného, nezávislého, nestranného a 
transparentního fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému této země a jejich pevného a 
bezpodmínečného závazku respektovat 
základní práva; vyzývá delegaci EU 
v Ankaře, aby důsledně sledovala další 
vývoj těchto případů, jakož i případná 
odvolací řízení a vazební podmínky, a 
předložila Komisi a Evropskému 
parlamentu zprávu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. je vážně znepokojen, jakým 
způsobem byly v souvislosti s nedávným 
korupčním skandálem, do něhož jsou 
zapleteni i členové turecké vlády, soudní 
orgány a policie omezovány ve své 
činnosti, neboť byly zabaveny dokumenty 
týkající se tohoto případu a pracovníci 
soudů a příslušníci policie byli propuštěni 
nebo přeloženi; vyzývá tureckou vládu, 
aby nezasahovala do soudního procesu a 
podnikla všechny nezbytné kroky, jež 
zajistí, že obvinění z porušení právních 
předpisů bude možné transparentně a 
nestranně vyšetřovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá možnost podávat tureckému 
Ústavnímu soudu individuální žádosti, což 
tureckým občanům umožní využívat svého 
práva podávat individuální žádosti nejprve 
k Ústavnímu soudu a teprve pak na 
základě EÚLP;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Raimon Obiols
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že provádění třetího 
souboru soudních reforem vedlo 
k propuštění značného počtu 
zadržovaných, a vítá čtvrtý soubor 
soudních reforem jakožto další důležitý 
krok k tureckému soudnímu systému, který 
bude v souladu s normami a hodnotami 
EU; zejména bere na vědomí i) nově 
zavedené a podstatné rozlišování mezi 
svobodou projevu a podněcování k násilí či 
k teroristickým činům, ii) omezení 
trestného činu schvalování trestného činu 
či oslavování jeho pachatele na případy, 
kdy je zjevně a bezprostředně ohrožen 
veřejný pořádek, a iii) zúžení definice 
trestného činu spáchaného ve jménu 
organizace, jejímž členem pachatel nemusí 
být, pouze na organizace ozbrojené;

11. zdůrazňuje, že reforma tureckého 
soudnictví je klíčovým prvkem úsilí o 
demokratickou konsolidaci Turecka; 
podtrhuje, že turecké soudnictví nadále 
trpí nadměrnou pracovní zátěží a nízkou 
mírou nezávislosti; konstatuje, že 
provádění třetího souboru soudních 
reforem vedlo k propuštění značného počtu 
zadržovaných, a vítá čtvrtý soubor 
soudních reforem jakožto další důležitý 
krok k tureckému soudnímu systému, který 
bude v souladu s normami a hodnotami 
EU; zejména bere na vědomí i) nově 
zavedené a podstatné rozlišování mezi 
svobodou projevu a podněcováním k násilí 
či k teroristickým činům, ii) omezení 
trestného činu schvalování trestného činu 
či oslavování jeho pachatele na případy, 
kdy je zjevně a bezprostředně ohrožen 
veřejný pořádek, a iii) zúžení definice 
trestného činu spáchaného ve jménu 
organizace, jejímž členem pachatel nemusí 
být, pouze na organizace ozbrojené;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že provádění třetího 
souboru soudních reforem vedlo 
k propuštění značného počtu 
zadržovaných, a vítá čtvrtý soubor 
soudních reforem jakožto další důležitý 
krok k tureckému soudnímu systému, který 

11. konstatuje, že provádění třetího 
souboru soudních reforem vedlo 
k propuštění značného počtu 
zadržovaných, a vítá čtvrtý soubor 
soudních reforem jakožto další důležitý 
krok k tureckému soudnímu systému, který 
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bude v souladu s normami a hodnotami 
EU; zejména bere na vědomí i) nově 
zavedené a podstatné rozlišování mezi 
svobodou projevu a podněcování k násilí či 
k teroristickým činům, ii) omezení 
trestného činu schvalování trestného činu 
či oslavování jeho pachatele na případy, 
kdy je zjevně a bezprostředně ohrožen 
veřejný pořádek, a iii) zúžení definice 
trestného činu spáchaného ve jménu 
organizace, jejímž členem pachatel nemusí 
být, pouze na organizace ozbrojené;

bude v souladu s normami a hodnotami 
EU; vítá činnost ministra spravedlnosti 
Sadullaha Ergina, pokud jde o ambiciózní 
reformy, které zavedl; zejména bere na 
vědomí i) nově zavedené a podstatné 
rozlišování mezi svobodou projevu a 
podněcováním k násilí či k teroristickým 
činům, ii) omezení trestného činu 
schvalování trestného činu či oslavování 
jeho pachatele na případy, kdy je zjevně a 
bezprostředně ohrožen veřejný pořádek, a 
iii) zúžení definice trestného činu 
spáchaného ve jménu organizace, jejímž 
členem pachatel nemusí být, pouze na 
organizace ozbrojené;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že provádění třetího 
souboru soudních reforem vedlo 
k propuštění značného počtu 
zadržovaných, a vítá čtvrtý soubor 
soudních reforem jakožto další důležitý 
krok k tureckému soudnímu systému, který 
bude v souladu s normami a hodnotami 
EU; zejména bere na vědomí i) nově 
zavedené a podstatné rozlišování mezi 
svobodou projevu a podněcování k násilí či 
k teroristickým činům, ii) omezení 
trestného činu schvalování trestného činu 
či oslavování jeho pachatele na případy, 
kdy je zjevně a bezprostředně ohrožen 
veřejný pořádek, a iii) zúžení definice 
trestného činu spáchaného ve jménu 
organizace, jejímž členem pachatel nemusí 
být, pouze na organizace ozbrojené;

11. konstatuje, že provádění třetího 
souboru soudních reforem vedlo 
k propuštění značného počtu 
zadržovaných, a vítá čtvrtý soubor 
soudních reforem jakožto další důležitý 
krok k tureckému soudnímu systému, který 
bude v souladu s normami a hodnotami 
EU; zejména bere na vědomí i) nově 
zavedené a podstatné rozlišování mezi 
svobodou projevu, tisku a shromažďování
a podněcováním k násilí či k teroristickým 
činům, ii) omezení trestného činu 
schvalování trestného činu či oslavování 
jeho pachatele na případy, kdy je zjevně a 
bezprostředně ohrožen veřejný pořádek, a 
iii) zúžení definice trestného činu 
spáchaného ve jménu organizace, jejímž 
členem pachatel nemusí být, pouze na 
organizace ozbrojené;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že provádění třetího 
souboru soudních reforem vedlo 
k propuštění značného počtu
zadržovaných, a vítá čtvrtý soubor 
soudních reforem jakožto další důležitý 
krok k tureckému soudnímu systému, který 
bude v souladu s normami a hodnotami 
EU; zejména bere na vědomí i) nově 
zavedené a podstatné rozlišování mezi 
svobodou projevu a podněcování k násilí či 
k teroristickým činům, ii) omezení 
trestného činu schvalování trestného činu 
či oslavování jeho pachatele na případy, 
kdy je zjevně a bezprostředně ohrožen 
veřejný pořádek, a iii) zúžení definice 
trestného činu spáchaného ve jménu 
organizace, jejímž členem pachatel nemusí 
být, pouze na organizace ozbrojené;

11. konstatuje, že provádění třetího 
souboru soudních reforem vedlo k 
propuštění zadržovaných, a vítá čtvrtý 
soubor soudních reforem jakožto další 
důležitý krok k tureckému soudnímu 
systému, který bude v souladu s normami a 
hodnotami EU; zejména bere na vědomí i) 
nově zavedené a podstatné rozlišování 
mezi svobodou projevu a podněcováním k 
násilí či k teroristickým činům, ii) omezení 
trestného činu schvalování trestného činu 
či oslavování jeho pachatele na případy, 
kdy je zjevně a bezprostředně ohrožen 
veřejný pořádek, a iii) zúžení definice 
trestného činu spáchaného ve jménu 
organizace, jejímž členem pachatel nemusí 
být, pouze na organizace ozbrojené;

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá úsilí Vysoké rady soudců a státních 
zástupců o podporu vyškolení velkého 
počtu soudců a státních zástupců v oblasti 
lidských práv a prosazování důkladného a 
funkčního pochopení judikatury 

12. vítá úsilí Vysoké rady soudců a státních 
zástupců o podporu vyškolení velkého 
počtu soudců a státních zástupců v oblasti 
lidských práv a prosazování důkladného a 
funkčního pochopení judikatury 
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Evropského soudu pro lidská práva; vybízí 
vládu, aby přijala akční plán pro lidská 
práva vycházející z judikatury Evropského 
soudu pro lidská práva, jehož účelem bude 
řešit otázky spojené s rozsudky tohoto 
soudu v případech, kdy Turecko bylo 
shledáno vinným z porušování ustanovení 
Evropské úmluvy o lidských právech; 
vybízí vládu k pokračování v ambiciózních 
soudních reformách, které jsou založeny na 
nutnosti dosáhnout pokroku v ochraně a 
prosazování základních práv; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je předně nezbytné 
reformovat protiteroristický zákon;

Evropského soudu pro lidská práva; vybízí 
vládu, aby přijala akční plán pro lidská 
práva vycházející z judikatury Evropského 
soudu pro lidská práva, jehož účelem bude 
řešit otázky spojené s rozsudky tohoto 
soudu v případech, kdy Turecko bylo 
shledáno vinným z porušování ustanovení 
Evropské úmluvy o lidských právech; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
příslušníci policie a státní zástupci, kteří 
se aktivně podíleli na vyšetřování 
korupčních případů, byli nedávno 
nahrazeni jinými pracovníky; zdůrazňuje 
zásadní význam nestranných mechanismů 
odpovědnosti pro celkový výsledek stíhání 
těchto případů k plnému prospěchu 
společnosti; vybízí vládu k pokračování 
v ambiciózních soudních reformách, které 
jsou založeny na nutnosti dosáhnout 
pokroku v ochraně a prosazování 
základních práv; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je předně nezbytné 
reformovat protiteroristický zákon;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá úsilí Vysoké rady soudců a státních 
zástupců o podporu vyškolení velkého 
počtu soudců a státních zástupců v oblasti 
lidských práv a prosazování důkladného a 
funkčního pochopení judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva; vybízí 
vládu, aby přijala akční plán pro lidská 
práva vycházející z judikatury Evropského 
soudu pro lidská práva, jehož účelem bude 
řešit otázky spojené s rozsudky tohoto 
soudu v případech, kdy Turecko bylo 
shledáno vinným z porušování ustanovení 

12. vítá úsilí Vysoké rady soudců a státních 
zástupců o podporu vyškolení velkého 
počtu soudců a státních zástupců v oblasti 
lidských práv a prosazování důkladného a 
funkčního pochopení judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva; vybízí 
vládu, aby přijala akční plán pro lidská 
práva vycházející z judikatury Evropského 
soudu pro lidská práva, jehož účelem bude 
řešit otázky spojené s rozsudky tohoto 
soudu v případech, kdy Turecko bylo 
shledáno vinným z porušování ustanovení 
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Evropské úmluvy o lidských právech; 
vybízí vládu k pokračování v ambiciózních 
soudních reformách, které jsou založeny na 
nutnosti dosáhnout pokroku v ochraně a 
prosazování základních práv; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je předně nezbytné 
reformovat protiteroristický zákon;

Evropské úmluvy o lidských právech, 
přestože je zapotřebí provést přezkum 
samotné Evropské úmluvy o lidských 
právech; vybízí vládu k pokračování 
v ambiciózních soudních reformách, které 
jsou založeny na nutnosti dosáhnout 
pokroku v ochraně a prosazování 
základních práv; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je předně nezbytné 
reformovat protiteroristický zákon;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá úsilí Vysoké rady soudců a státních 
zástupců o podporu vyškolení velkého 
počtu soudců a státních zástupců v oblasti 
lidských práv a prosazování důkladného a 
funkčního pochopení judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva; vybízí 
vládu, aby přijala akční plán pro lidská 
práva vycházející z judikatury Evropského 
soudu pro lidská práva, jehož účelem bude 
řešit otázky spojené s rozsudky tohoto 
soudu v případech, kdy Turecko bylo 
shledáno vinným z porušování ustanovení 
Evropské úmluvy o lidských právech; 
vybízí vládu k pokračování v ambiciózních 
soudních reformách, které jsou založeny na 
nutnosti dosáhnout pokroku v ochraně a 
prosazování základních práv; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je předně nezbytné 
reformovat protiteroristický zákon;

12. vítá úsilí Vysoké rady soudců a státních 
zástupců o podporu vyškolení velkého 
počtu soudců a státních zástupců v oblasti 
lidských práv a prosazování důkladného a 
funkčního pochopení judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva; vybízí 
vládu, aby přijala akční plán pro lidská 
práva vycházející z judikatury Evropského 
soudu pro lidská práva, jehož účelem bude 
řešit otázky spojené s rozsudky tohoto 
soudu v případech, kdy Turecko bylo 
shledáno vinným z porušování ustanovení 
Evropské úmluvy o lidských právech; 
vybízí vládu k pokračování v ambiciózních 
soudních reformách, které jsou založeny na 
nutnosti dosáhnout pokroku v ochraně a 
prosazování základních práv; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je předně nezbytné 
dále reformovat protiteroristický zákon;

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Turecko, aby se zavázalo 
k boji proti beztrestnosti a úspěšně 
završilo úsilí o přistoupení k Římskému 
statutu Mezinárodního trestního soudu 
(MTS); vyzývá v této souvislosti k uvedení 
vnitrostátních předpisů do souladu se 
závazky vyplývajícími z Římského statutu, 
a to bez omezení; očekává, že Turecko 
přijme za tím účelem nezbytné předpisy a 
přistoupí k dohodě o výsadách a 
imunitách Mezinárodního trestního soudu 
s cílem zahájit okamžitou spolupráci 
s tímto soudem a vyšetřovat a stíhat 
genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné 
zločiny před vnitrostátními soudy;

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá, že v návaznosti na rozhodnutí 
Ústavního soudu byli propuštěni zadržení 
poslanci, neboť délka jejich vyšetřovací 
vazby představovala porušení jejich 
základních práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Laurence J.A.J. Stassen
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a 
vnitřní věci) v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavírá je na 
jeho konci; zdůrazňuje, že pokud by 
Turecku byla pro zahájení jednání o 
těchto kapitolách poskytnuta oficiální 
měřítka, získalo by jasný návod postupu a 
oživil by se reformní proces; vyzývá proto 
Radu, aby opět usilovala o otevření 
kapitol 23 a 24; vyzývá Turecko, aby 
v tomto ohledu co nejvíce spolupracovalo;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a 
vnitřní věci) v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavírá je na 
jeho konci; zdůrazňuje, že pokud by 
Turecku byla pro zahájení jednání o 
těchto kapitolách poskytnuta oficiální 
měřítka, získalo by jasný návod postupu a 
oživil by se reformní proces; vyzývá proto 
Radu, aby opět usilovala o otevření 
kapitol 23 a 24; vyzývá Turecko, aby 
v tomto ohledu co nejvíce spolupracovalo;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a 
vnitřní věci) v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavírá je na 
jeho konci; zdůrazňuje, že pokud by 
Turecku byla pro zahájení jednání o 
těchto kapitolách poskytnuta oficiální 
měřítka, získalo by jasný návod postupu a 
oživil by se reformní proces; vyzývá proto 
Radu, aby opět usilovala o otevření 
kapitol 23 a 24; vyzývá Turecko, aby 
v tomto ohledu co nejvíce spolupracovalo;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a 
vnitřní věci) v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavírá je na 
jeho konci; zdůrazňuje, že pokud by 
Turecku byla pro zahájení jednání o 
těchto kapitolách poskytnuta oficiální 
měřítka, získalo by jasný návod postupu a 
oživil by se reformní proces; vyzývá proto 

vypouští se



PE526.229v01-00 112/122 AM\1014601CS.doc

CS

Radu, aby opět usilovala o otevření 
kapitol 23 a 24; vyzývá Turecko, aby 
v tomto ohledu co nejvíce spolupracovalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a 
vnitřní věci) v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavírá je na 
jeho konci; zdůrazňuje, že pokud by 
Turecku byla pro zahájení jednání o 
těchto kapitolách poskytnuta oficiální 
měřítka, získalo by jasný návod postupu a 
oživil by se reformní proces; vyzývá proto 
Radu, aby opět usilovala o otevření 
kapitol 23 a 24; vyzývá Turecko, aby 
v tomto ohledu co nejvíce spolupracovalo;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci) v počátečních fázích vyjednávacího 

13. bere na vědomí nový přístup Komise 
k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci) v počátečních fázích vyjednávacího 
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procesu a uzavírá je na jeho konci;
zdůrazňuje, že pokud by Turecku byla pro
zahájení jednání o těchto kapitolách 
poskytnuta oficiální měřítka, získalo by 
jasný návod postupu a oživil by se 
reformní proces; vyzývá proto Radu, aby 
opět usilovala o otevření kapitol 23 a 24;
vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu co 
nejvíce spolupracovalo;

procesu a uzavírá je na jeho konci;
zdůrazňuje, že zahájení jednání o těchto 
kapitolách musí předcházet splnění celé 
řady kritérií pro zahájení jednání jasně 
stanovených Evropskou radou; vyzývá 
proto Radu, aby opět usilovala o stanovení 
kritérií pro otevření kapitol 23 a 24;
vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu co 
nejvíce spolupracovalo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci) v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu a uzavírá je na jeho konci; 
zdůrazňuje, že pokud by Turecku byla pro 
zahájení jednání o těchto kapitolách 
poskytnuta oficiální měřítka, získalo by 
jasný návod postupu a oživil by se 
reformní proces; vyzývá proto Radu, aby 
opět usilovala o otevření kapitol 23 a 24; 
vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu co 
nejvíce spolupracovalo;

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise týkající se rámce pro jednání s 
novými kandidátskými státy, podle něhož 
zahajuje projednávání kapitol 23 
(soudnictví a základní práva) a 24 
(spravedlnost a vnitřní věci) v počátečních 
fázích vyjednávacího procesu a uzavírá je 
na jeho konci; zdůrazňuje, že pokud by 
Turecku byla pro zahájení jednání o těchto 
kapitolách poskytnuta oficiální měřítka, 
získalo by jasný návod postupu a oživil by 
se reformní proces; vyzývá proto Radu, 
aby opět usilovala o otevření kapitol 23 
a 24; vyzývá tureckou vládu, aby v tomto 
ohledu co nejvíce spolupracovala a plnila 
všechny příslušné zákonné povinnosti 
vyplývající z acquis communautaire a 
rámce pro jednání a v plném rozsahu a 
bez diskriminace respektovala svrchovaná 
práva členských států EU, zejména 
základní práva a soudní systémy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci) v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu a uzavírá je na jeho konci; 
zdůrazňuje, že pokud by Turecku byla pro 
zahájení jednání o těchto kapitolách 
poskytnuta oficiální měřítka, získalo by
jasný návod postupu a oživil by se 
reformní proces; vyzývá proto Radu, aby 
opět usilovala o otevření kapitol 23 a 24; 
vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu co 
nejvíce spolupracovalo;

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání s novými kandidátskými 
zeměmi, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci) v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu a uzavírá je na jeho konci, který se 
však neuplatňuje vůči Turecku; 
zdůrazňuje, že pokud by byla pro zahájení 
jednání o těchto kapitolách poskytnuta 
oficiální měřítka, byl by k dispozici jasný 
návod postupu a oživil by se reformní 
proces; vyzývá Radu, aby v případě 
Turecka, dlouholeté kandidátské země,
podobně usilovala o otevření kapitol 23 
a 24 za předpokladu, že Turecko v tomto 
ohledu bude plně spolupracovat a splňovat 
základní podmínku, jíž je provedení 
dodatkového protokolu a uznání Kyperské 
republiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Salvador Sedó i Alabart

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci) v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu a uzavírá je na jeho konci; 
zdůrazňuje, že pokud by Turecku byla pro 

13. připomíná, že podporuje zahájení
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci); zdůrazňuje, že pokud by Turecku 
byla pro zahájení jednání o těchto 
kapitolách poskytnuta oficiální měřítka, 
získalo by jasný návod postupu a oživil by 
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zahájení jednání o těchto kapitolách 
poskytnuta oficiální měřítka, získalo by 
jasný návod postupu a oživil by se 
reformní proces; vyzývá proto Radu, aby 
opět usilovala o otevření kapitol 23 a 24; 
vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu co 
nejvíce spolupracovalo;

se reformní proces; vyzývá proto Radu, 
aby opět usilovala o otevření kapitol 23 
a 24; vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu 
co nejvíce spolupracovalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci) v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu a uzavírá je na jeho konci; 
zdůrazňuje, že pokud by Turecku byla pro 
zahájení jednání o těchto kapitolách 
poskytnuta oficiální měřítka, získalo by 
jasný návod postupu a oživil by se 
reformní proces; vyzývá proto Radu, aby 
opět usilovala o otevření kapitol 23 a 24; 
vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu co 
nejvíce spolupracovalo;

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci) v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu a uzavírá je na jeho konci; 
zdůrazňuje, že pokud by Turecku byla pro 
zahájení jednání o těchto kapitolách 
poskytnuta oficiální měřítka, získalo by 
jasný návod postupu a oživil by se 
reformní proces; vyzývá proto všechny 
členské státy, včetně Kypru, aby opět 
usilovaly o otevření kapitol 23 a 24; 
vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu co 
nejvíce spolupracovalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že podporuje nový přístup 
Komise k jednání, podle něhož zahajuje 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci) v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu a uzavírá je na jeho konci; 
zdůrazňuje, že pokud by Turecku byla pro 
zahájení jednání o těchto kapitolách 
poskytnuta oficiální měřítka, získalo by 
jasný návod postupu a oživil by se 
reformní proces; vyzývá proto Radu, aby 
opět usilovala o otevření kapitol 23 a 24; 
vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu co 
nejvíce spolupracovalo;

13. připomíná, že je důležité zahájit 
projednávání kapitol 23 (soudnictví a 
základní práva) a 24 (spravedlnost a vnitřní 
věci) v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu a uzavřít je na jeho konci, což by 
bylo také v souladu s novým přístupem 
Komise, jenž se má uplatňovat vůči novým 
kandidátským zemím; zdůrazňuje, že 
pokud by Turecku byla pro zahájení 
jednání o těchto kapitolách poskytnuta 
oficiální měřítka, získalo by jasný návod 
postupu a oživil by se reformní proces; 
vyzývá proto Radu, aby opět usilovala 
o otevření kapitol 23 a 24; vyzývá 
Turecko, aby v tomto ohledu co nejvíce 
spolupracovalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 13 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě vyzývá k definitivnímu ukončení 
přístupových jednání mezi EU a 
Tureckem;

Or. nl

Pozměňovací návrh 192
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje znepokojení nad reakcí 
vlády na skandál spojený s bankou 
Halkbank, v jehož souvislosti byli zatčeni 
tři rodinní příslušníci významných členů 
vlády; konstatuje, že 350 příslušníků 
policie, kteří se podíleli na počátečním 
vyšetřování trestných činů, bylo 
propuštěno a přeřazeno; vyzývá vládu, aby 
náležitě respektovala řádný soudní 
proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. upozorňuje na obavy, které panují 
v souvislosti s korupčními skandály a 
spornou úlohou soudní moci v tureckém 
systému, a vyzývá Turecko, aby dříve než 
Evropská rada přijme jakékoli rozhodnutí 
o zahájení projednávání kapitol 23 a 24, 
přijalo taková právní a politická opatření, 
jež zajistí transparentnost a posílí 
nezávislost soudní moci;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že v souvislosti 
s korupčními skandály je důležité vést 
vyšetřování a zajistit spravedlnost a 
ukončit politické a společenské bouře, aby 
Turecko usnadňovalo reformy, které jsou 
impulsem k jednáním s EU, a v reformách 
pokračovalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. oceňuje rozhodnutí o návratu pozemků 
historického kláštera Mor Gabriel syrské 
komunitě v Turecku, které nadační 
sdružení (Assembly of Foundations) učinilo 
v souladu se závazkem vlády 
formulovaným v rámci demokratizačního 
balíčku; zdůrazňuje, že je důležité 
pokračovat v reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba umožnit náboženským 
komunitám získání právní subjektivity, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, dosáhnout souladu 
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise a odstranit všechny 
podoby diskriminace či překážek 
souvisejících s náboženstvím; poukazuje 
na obzvláště pomalý pokrok, pokud jde 
o rozšiřování práv alevitské menšiny; 
zdůrazňuje, že je důležité odstranit všechny 
překážky, které brání rychlému 
znovuotevření semináře v Chalki;

14. oceňuje rozhodnutí o návratu pozemků 
historického kláštera Mor Gabriel syrské 
komunitě v Turecku, které nadační 
sdružení (Assembly of Foundations) učinilo 
v souladu se závazkem vlády 
formulovaným v rámci demokratizačního 
balíčku; zdůrazňuje, že je důležité dále 
vyvíjet úsilí o navrácení majetku jiných 
menšinových náboženských komunit a o 
ochranu vlastnických práv a zejména 
pokračovat v reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba umožnit náboženským 
komunitám získání právní subjektivity, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, např. omezení, podle nějž 
musí být konstantinopolský patriarcha 
tureckým státním příslušníkem, dosáhnout 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a 
s doporučeními Benátské komise a 
odstranit všechny podoby diskriminace či 
překážek souvisejících s náboženstvím 
poukazuje na obzvláště pomalý pokrok, 
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pokud jde o rozšiřování práv alevitské 
menšiny; zdůrazňuje, že je důležité 
odstranit všechny překážky, které brání 
rychlému znovuotevření semináře 
v Chalki;

Or. fi

Pozměňovací návrh 196
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. oceňuje rozhodnutí o návratu pozemků 
historického kláštera Mor Gabriel syrské 
komunitě v Turecku, které nadační 
sdružení (Assembly of Foundations) učinilo 
v souladu se závazkem vlády 
formulovaným v rámci demokratizačního 
balíčku; zdůrazňuje, že je důležité 
pokračovat v reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba umožnit náboženským 
komunitám získání právní subjektivity, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, dosáhnout souladu 
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise a odstranit všechny 
podoby diskriminace či překážek 
souvisejících s náboženstvím; poukazuje 
na obzvláště pomalý pokrok, pokud jde 
o rozšiřování práv alevitské menšiny; 
zdůrazňuje, že je důležité odstranit všechny 
překážky, které brání rychlému 
znovuotevření semináře v Chalki;

14. oceňuje rozhodnutí o návratu pozemků 
historického kláštera Mor Gabriel syrské 
komunitě v Turecku, které nadační 
sdružení (Assembly of Foundations) učinilo 
v souladu se závazkem vlády 
formulovaným v rámci demokratizačního 
balíčku; zdůrazňuje, že je důležité 
pokračovat v reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba umožnit náboženským 
komunitám získání právní subjektivity, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, dosáhnout souladu 
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise a odstranit nevhodnou 
diskriminaci či překážky související s 
náboženstvím; poukazuje na obzvláště 
pomalý pokrok, pokud jde o rozšiřování 
práv alevitské menšiny; zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit všechny překážky, které 
brání rychlému znovuotevření semináře 
v Chalki;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Hélène Flautre, Franziska Keller



PE526.229v01-00 120/122 AM\1014601CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. oceňuje rozhodnutí o návratu pozemků 
historického kláštera Mor Gabriel syrské 
komunitě v Turecku, které nadační 
sdružení (Assembly of Foundations) učinilo 
v souladu se závazkem vlády 
formulovaným v rámci demokratizačního 
balíčku; zdůrazňuje, že je důležité 
pokračovat v reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba umožnit náboženským 
komunitám získání právní subjektivity, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, dosáhnout souladu 
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise a odstranit všechny 
podoby diskriminace či překážek 
souvisejících s náboženstvím; poukazuje 
na obzvláště pomalý pokrok, pokud jde 
o rozšiřování práv alevitské menšiny; 
zdůrazňuje, že je důležité odstranit všechny 
překážky, které brání rychlému 
znovuotevření semináře v Chalki;

14. oceňuje rozhodnutí o návratu pozemků 
historického kláštera Mor Gabriel syrské 
komunitě v Turecku, které nadační 
sdružení (Assembly of Foundations) učinilo 
v souladu se závazkem vlády 
formulovaným v rámci demokratizačního 
balíčku; zdůrazňuje, že je důležité 
pokračovat v reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba umožnit náboženským 
komunitám získání právní subjektivity, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, dosáhnout souladu 
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise a odstranit všechny 
podoby diskriminace či překážek 
souvisejících s náboženstvím; poukazuje 
na obzvláště pomalý pokrok, pokud jde 
o rozšiřování práv alevitské menšiny; 
vyzývá vládu, aby zvážila žádost sdružení 
alevitů o uznání jejich modliteben (cem 
evi) za místa užívaná k bohoslužbám; 
zdůrazňuje, že je důležité odstranit všechny 
překážky, které brání rychlému 
znovuotevření semináře v Chalki;

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. oceňuje rozhodnutí o návratu pozemků 
historického kláštera Mor Gabriel syrské 

14. oceňuje rozhodnutí o návratu pozemků 
historického kláštera Mor Gabriel syrské 
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komunitě v Turecku, které nadační 
sdružení (Assembly of Foundations) učinilo 
v souladu se závazkem vlády 
formulovaným v rámci demokratizačního 
balíčku; zdůrazňuje, že je důležité 
pokračovat v reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba umožnit náboženským 
komunitám získání právní subjektivity, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, dosáhnout souladu 
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise a odstranit všechny 
podoby diskriminace či překážek 
souvisejících s náboženstvím; poukazuje 
na obzvláště pomalý pokrok, pokud jde 
o rozšiřování práv alevitské menšiny; 
zdůrazňuje, že je důležité odstranit všechny 
překážky, které brání rychlému 
znovuotevření semináře v Chalki;

komunitě v Turecku, které nadační 
sdružení (Assembly of Foundations) učinilo 
v souladu se závazkem vlády 
formulovaným v rámci demokratizačního 
balíčku; zdůrazňuje, že je důležité 
pokračovat v reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba umožnit náboženským 
komunitám získání právní subjektivity, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, dosáhnout souladu 
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise a odstranit všechny 
podoby diskriminace či překážek 
souvisejících s náboženstvím; poukazuje 
na obzvláště pomalý pokrok, pokud jde 
o rozšiřování práv alevitské menšiny; 
zdůrazňuje, že je důležité odstranit všechny 
překážky, které brání rychlému 
znovuotevření semináře v Chalki a 
používání církevního titulu „ekumenický 
patriarcha“ ve veřejném životě;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; 
naléhavě vyzývá tureckou vládu, aby 
věnovala zvláštní pozornost vzdělávacím 
materiálům používaným ve školství, které 
by měly odrážet národnostní 
a náboženskou pluralitu a pluralitu víry 
v turecké společnosti, odstraňovat 
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diskriminaci a předsudky a prosazovat 
plné akceptování všech náboženských 
komunit a menšin, a zdůrazňuje, že je 
zapotřebí nezaujatých vzdělávacích 
materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje politování nad 
prohlášeními tureckých představitelů a 
jejich kroky k přeměně chrámu Hagia 
Sofia v mešitu, zejména s ohledem na 
skutečnost, že tato stavba je na seznamu 
světového dědictví UNESCO a je 
náboženským a kulturním symbolem; 
zdůrazňuje, že takové kroky jsou útokem 
na křesťanské hodnoty a práva 
náboženských menšin v Turecku;

Or. el


