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Muudatusettepanek 1
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse 2013. aasta eduaruannet, 
mille Türgi ELi asjade minister ja 
ühinemisläbirääkimiste pidaja koostas ise 
vastuseks komisjoni koostatud aruandele; 
arvestades, et see eduaruanne ei ole 
kaugeltki objektiivne, selles ei mainita 
probleeme, mida Türgi ametivõimud 
peavad piinlikuks ning see on võrreldav 
olukorraga, kus kandidaat ise hindab oma 
eksamitööd,

Or. nl

Muudatusettepanek 2
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma varasemaid 
resolutsioone, eelkõige 10. veebruari 2010. 
aasta resolutsiooni Türgi 2009. aasta 
eduaruande kohta1, 9. märtsi 2011. aasta 
resolutsiooni Türgi 2010. aasta eduaruande
kohta2, 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni 
Türgi 2011. aasta eduaruande kohta3 ja 18. 
aprilli 2013. aasta resolutsiooni Türgi 
2012. aasta eduaruande kohta,

– võttes arvesse oma varasemaid 
resolutsioone, eelkõige 10. veebruari 2010. 
aasta resolutsiooni Türgi 2009. aasta 
eduaruande kohta, 9. märtsi 2011. aasta 
resolutsiooni Türgi 2010. aasta eduaruande
kohta1, 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni 
Türgi 2011. aasta eduaruande kohta2, 18. 
aprilli 2013. aasta resolutsiooni Türgi 
2012. aasta eduaruande kohta3 ning 13. 
juuni 2013. aasta resolutsiooni olukorra
kohta Türgis4,

__________________ __________________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0090. 1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0090.
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2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0116. 2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0116.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0184. 3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0184.

4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0277.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Türgiga peetavate 
läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 
3. oktoobril 2005. aastal,

– võttes arvesse Türgiga peetavate 
läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 
3. oktoobril 2005. aastal, ning Euroopa 
Ühenduse ja selle liikmesriikide 21. 
septembri 2005. aasta deklaratsiooni,

Or. en

Muudatusettepanek 4
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 
2010. aasta, 5. detsembri 2011. aasta ja 11. 
detsembri 2012. aasta järeldusi,

– võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 
2010. aasta, 5. detsembri 2011. aasta, 11. 
detsembri 2012. aasta ja 25. juuni 2013. 
aasta järeldusi,

Or. en

Muudatusettepanek 5
Laurence J.A.J. Stassen
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Resolutsiooni ettepanek
Volitus 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat,

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse EÜ–Türgi 
assotsiatsiooninõukogu 22. detsembri 
1995. aasta otsust nr 1/95 tolliliidu 
lõppetapi rakendamise kohta (otsus 1/95),

Or. en

Muudatusettepanek 7
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal ning et 
läbirääkimiste alustamine on lähtepunkt 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise kohustusel põhinevale 
pikaajalisele protsessile, mille tulemusi ei 
saa ette ennustada,

– võttes arvesse asjaolu, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga – lõputut 
protsessi – alustati 3. oktoobril 2005. 
aastal; arvestades, et sestsaadik ei ole lõhe 
ELi ja Türgi vahel vähenenud, vaid 
pidevalt suurenenud,

Or. nl
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Muudatusettepanek 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal ning et 
läbirääkimiste alustamine on lähtepunkt 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise kohustusel põhinevale 
pikaajalisele protsessile, mille tulemusi ei 
saa ette ennustada,

– võttes arvesse asjaolu, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal, hoolimata 
asjaolust, et Türgi ei ole Euroopa riik ega 
saa seetõttu ELiga ühineda,

Or. de

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

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal ning et 
läbirääkimiste alustamine on lähtepunkt 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise kohustusel põhinevale 
pikaajalisele protsessile, mille tulemusi ei 
saa ette ennustada,

– võttes arvesse asjaolu, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal ning et 
läbirääkimiste alustamine on lähtepunkt 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise kohustusel põhinevale 
pikaajalisele protsessile, mille tulemusi ei 
saa ette ennustada, ning läbirääkimiste 
ühine eesmärk on täielik ELi liikmesus 
niipea, kui liikmesuse kriteeriumid on 
täidetud,

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal ning et 
läbirääkimiste alustamine on lähtepunkt
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise kohustusel põhinevale 
pikaajalisele protsessile, mille tulemusi ei 
saa ette ennustada,

– võttes arvesse asjaolu, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal ning et 
läbirääkimiste alustamine on lähtepunkt
õiglaste ja rangete tingimuste täitmisel
ning reformimise kohustusel põhinevale 
pikaajalisele protsessile, mille tulemusi ei 
saa ette ennustada,

Or. el

Muudatusettepanek 11
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi on võtnud 
endale kohustuse täita Kopenhaageni 
kriteeriumid, viia ellu piisavad ja 
tulemuslikud reformid ning edendada 
heanaaberlikke suhteid ja järk-järgulist 
vastavusse viimist ELiga; võttes arvesse 
asjaolu, et neid pingutusi tuleks vaadelda 
kui Türgi võimalust jätkata 
moderniseerimisprotsessi,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi on võtnud 
endale kohustuse täita Kopenhaageni 
kriteeriumid, viia ellu piisavad ja 
tulemuslikud reformid ning edendada 
heanaaberlikke suhteid ja järk-järgulist 
vastavusse viimist ELiga; võttes arvesse 
asjaolu, et Türgi ei täida mitte mingil 
juhul seda kohustust,

Or. nl

Muudatusettepanek 12
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 10
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi on võtnud 
endale kohustuse täita Kopenhaageni 
kriteeriumid, viia ellu piisavad ja 
tulemuslikud reformid ning edendada 
heanaaberlikke suhteid ja järk-järgulist 
vastavusse viimist ELiga; võttes arvesse 
asjaolu, et neid pingutusi tuleks vaadelda 
kui Türgi võimalust jätkata 
moderniseerimisprotsessi,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi on võtnud 
endale kohustuse täita Kopenhaageni 
kriteeriumid, viia ellu piisavad ja 
tulemuslikud reformid ning edendada 
heanaaberlikke suhteid ja järk-järgulist 
vastavusse viimist ELiga; võttes arvesse 
asjaolu, et neid pingutusi tuleks vaadelda 
kui Türgi võimalust jätkata vajalikku
moderniseerimisprotsessi,

Or. el

Muudatusettepanek 13
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et EL peaks 
jääma Türgi reformide võrdlusaluseks,

välja jäetud

Or. nl

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

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et kooskõlas 
Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri 
kohtumise järeldustega jäävad ELiga 
liitumise aluseks endiselt täielik vastavus 
Kopenhaageni kriteeriumidele ja ELi 
integratsioonivõime,

– võttes arvesse asjaolu, et ELiga liitumise 
aluseks jääb endiselt täielik vastavus 
Kopenhaageni kriteeriumidele,
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Or. en

Muudatusettepanek 15
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et kooskõlas 
Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri 
kohtumise järeldustega jäävad ELiga 
liitumise aluseks endiselt täielik vastavus 
Kopenhaageni kriteeriumidele ja ELi 
integratsioonivõime,

– võttes arvesse asjaolu, et kooskõlas 
Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri 
kohtumise järeldustega jääb ELiga 
liitumise aluseks endiselt täielik vastavus 
Kopenhaageni kriteeriumidele,

Or. en

Muudatusettepanek 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgis on vahi 
all rohkem ajakirjanikke kui üheski teises 
riigis ning et selline arvamus- ja 
meediavabaduse piiramine on 
Kopenhaageni kriteeriumide ühe olulise 
põhimõttega vastuolus,

Or. en

Muudatusettepanek 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut 
asetada õigusriigi põhimõte 
laienemispoliitika keskmesse ning 
kinnitas 23. peatüki (õigussüsteem ja 
põhiõigused) ja 24. peatüki (õigus, 
vabadus ja turvalisus) keskset tähtsust 
läbirääkimiste protsessis – peatükid, mida 
on vaja käsitleda läbirääkimiste varases 
etapis, et määrata selged võrdlusalused ja 
anda piisavalt aega vajalike muudatuste 
tegemiseks õigusaktides ja institutsioonide 
reformimiseks ning saavutada selle kaudu 
häid tulemusi rakendamises,

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 18
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida on vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged võrdlusalused ja anda piisavalt 
aega vajalike muudatuste tegemiseks 
õigusaktides ja institutsioonide 
reformimiseks ning saavutada selle kaudu 
häid tulemusi rakendamises,

– võttes arvesse asjaolu, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis,

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida on vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged võrdlusalused ja anda piisavalt aega 
vajalike muudatuste tegemiseks 
õigusaktides ja institutsioonide 
reformimiseks ning saavutada selle kaudu 
häid tulemusi rakendamises,

– võttes arvesse asjaolu, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut – mida 
siiski ei kohaldata Türgi suhtes – asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida on vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged võrdlusalused ja anda piisavalt aega 
vajalike muudatuste tegemiseks 
õigusaktides ja institutsioonide 
reformimiseks ning saavutada selle kaudu 
häid tulemusi rakendamises,

Or. en

Muudatusettepanek 20
Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida on vaja käsitleda 

– võttes arvesse asjaolu, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut (seoses 
uute kandidaatriikide läbirääkimiste 
raamistikega) asetada õigusriigi põhimõte 
laienemispoliitika keskmesse ning kinnitas 
23. peatüki (õigussüsteem ja põhiõigused) 
ja 24. peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
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läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged võrdlusalused ja anda piisavalt aega 
vajalike muudatuste tegemiseks 
õigusaktides ja institutsioonide 
reformimiseks ning saavutada selle kaudu 
häid tulemusi rakendamises,

peatükid, mida on vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged võrdlusalused ja anda piisavalt aega 
vajalike muudatuste tegemiseks 
õigusaktides ja institutsioonide 
reformimiseks ning saavutada selle kaudu 
häid tulemusi rakendamises,

Or. en

Muudatusettepanek 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse ELi ja Türgi vahelist 
viisadialoogi, mis käivitati 2013. aasta 
detsembris ning mis sillutab teed Türgi 
kodanike viisavabale reisimisele,

Or. en

Muudatusettepanek 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et politsei 
vägivald rahumeelsete meeleavaldajate 
vastu Taksimi meeleavalduste ajal on selle 
tähtsa õigusriigi põhimõttega vastuolus,

Or. en

Muudatusettepanek 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et komisjon leidis 
oma 2013. aasta laienemisstrateegias, et 
Türgi on oma majanduse, strateegilise 
asukoha ja tähtsa piirkondliku rolli tõttu 
Euroopa Liidu strateegiline partner ning 
väärtuslik ELi majandusliku 
konkurentsivõime jaoks ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme; 
võttes arvesse asjaolu, et komisjon on 
nõudnud edasisi reforme ning dialoogi 
edendamist Türgi kõigi poliitiliste jõudude 
ja laiema avalikkuse vahel,

– võttes arvesse asjaolu, et komisjon leidis 
oma 2013. aasta laienemisstrateegias, et 
Türgi on oma majanduse, strateegilise 
asukoha ja tähtsa piirkondliku rolli tõttu 
Euroopa Liidu strateegiline partner ning 
väärtuslik ELi majandusliku 
konkurentsivõime jaoks ning seetõttu 
tuleks Türgile pakkuda privilegeeritud 
partneri staatust,

Or. de

Muudatusettepanek 24
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et komisjon leidis 
oma 2013. aasta laienemisstrateegias, et 
Türgi on oma majanduse, strateegilise 
asukoha ja tähtsa piirkondliku rolli tõttu 
Euroopa Liidu strateegiline partner ning 
väärtuslik ELi majandusliku 
konkurentsivõime jaoks ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
võttes arvesse asjaolu, et komisjon on 
nõudnud edasisi reforme ning dialoogi 
edendamist Türgi kõigi poliitiliste jõudude 
ja laiema avalikkuse vahel,

– võttes arvesse asjaolu, et komisjon leidis 
oma 2013. aasta laienemisstrateegias, et 
Türgi on oma majanduse, strateegilise 
asukoha ja tähtsa piirkondliku rolli tõttu 
Euroopa Liidu strateegiline partner ning
väärtuslik ELi majandusliku 
konkurentsivõime jaoks; võttes arvesse 
asjaolu, et komisjon on nõudnud edasisi 
reforme ning dialoogi edendamist Türgi 
kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel,

Or. nl
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Muudatusettepanek 25
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et komisjon leidis 
oma 2013. aasta laienemisstrateegias, et 
Türgi on oma majanduse, strateegilise 
asukoha ja tähtsa piirkondliku rolli tõttu 
Euroopa Liidu strateegiline partner ning 
väärtuslik ELi majandusliku 
konkurentsivõime jaoks ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
võttes arvesse asjaolu, et komisjon on 
nõudnud edasisi reforme ning dialoogi 
edendamist Türgi kõigi poliitiliste jõudude 
ja laiema avalikkuse vahel,

– võttes arvesse asjaolu, et komisjon leidis 
oma 2013. aasta laienemisstrateegias, et 
Türgi on oma majanduse, strateegilise 
asukoha ja tähtsa piirkondliku rolli tõttu 
Euroopa Liidu strateegiline partner ning 
väärtuslik ELi majandusliku 
konkurentsivõime jaoks; võttes arvesse 
asjaolu, et komisjon on nõudnud edasisi 
reforme ning dialoogi edendamist Türgi 
kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel,

Or. de

Muudatusettepanek 26
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgis on läbi viidud 
mitmeid kohtusüsteemi, õigusalaseid, 
institutsioonilisi ja praktilisi reforme; 
mitmel pikaajalisel probleemil, mis 
puudutavad näiteks õigusemõistmist 
Türgis, on siiski jätkuvalt tõsine 
negatiivne mõju inimõigustele ja 
sõnavabadusele Türgis ning üldsuse 
arusaamisele kohtusüsteemi 
sõltumatusest ja erapooletusest; 
arvestades, et nende probleemide 
tagajärjel on algatatud suur hulk 
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kohtuasju ajakirjanike, aktivistide ja 
intellektuaalide vastu,

Or. en

Muudatusettepanek 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi ei ole 
siiani, juba kaheksandat aastat järjest, 
rakendanud EÜ–Türgi 
assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli 
sätteid,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi ei ole 
siiani, juba kaheksandat aastat järjest, 
rakendanud EÜ–Türgi 
assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli 
sätteid ning Euroopa Liit ei ole 
vabastanud Küprose türgi kogukonda 
isolatsioonist, nagu lubati nõukogu 26. 
aprilli 2004. aasta järeldustes,

Or. en

Muudatusettepanek 28
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi ei ole 
siiani, juba kaheksandat aastat järjest, 
rakendanud EÜ–Türgi 
assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli 
sätteid,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi ei ole 
siiani, juba kaheksandat aastat järjest, 
rakendanud EÜ–Türgi 
assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli 
sätteid ning EL omakorda ei ole 
vabastanud Küprose põhjaosa 
isolatsioonist, nagu lubati nõukogu 26. 
aprilli 2004. aasta järeldustes,

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Anna Maria Corazza Bildt

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi ei ole 
siiani, juba kaheksandat aastat järjest, 
rakendanud EÜ–Türgi 
assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli 
sätteid,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi ei ole 
siiani, juba kaheksandat aastat järjest, 
rakendanud EÜ–Türgi 
assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli 
sätteid ning et nõukogu 26. aprilli 2004. 
aasta kohtumise järeldusi Küprose kohta 
ei ole siiani ellu viidud,

Or. en

Muudatusettepanek 30
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et 2012. aasta 
mais käivitati positiivne tegevuskava, et 
toetada ja täiendada läbirääkimisi 
tõhustatud koostöö abil mitmes ühist huvi 
pakkuvas valdkonnas, ning et see algatus 
ei asenda ühinemisläbirääkimisi, vaid 
täiendab neid,

Or. en

Muudatusettepanek 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 16
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi peab 
omaenda huvides ning stabiilsuse 
tugevdamiseks ja heanaaberlike suhete 
edendamiseks rohkem pingutama, et 
lahendada kooskõlas ÜRO põhikirja sätete 
ja rahvusvahelise õigusega kahepoolsed 
küsimused, sealhulgas lahendamata 
õiguslikud kohustused ning vaidlused 
lähinaabritega maa- ja merepiiride ning 
õhuruumi küsimustes,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi peab 
omaenda huvides ning stabiilsuse 
tugevdamiseks ja heanaaberlike suhete
ning positiivse poliitilise ja majandusliku 
partnerluse edendamiseks rohkem 
pingutama, et lahendada kooskõlas ÜRO 
põhikirja sätete ja rahvusvahelise õigusega 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
lahendamata õiguslikud kohustused ning 
vaidlused lähinaabritega maa- ja
merepiiride ning õhuruumi küsimustes,

Or. en

Muudatusettepanek 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi peab 
omaenda huvides ning stabiilsuse 
tugevdamiseks ja heanaaberlike suhete 
edendamiseks rohkem pingutama, et 
lahendada kooskõlas ÜRO põhikirja sätete 
ja rahvusvahelise õigusega kahepoolsed 
küsimused, sealhulgas lahendamata 
õiguslikud kohustused ning vaidlused 
lähinaabritega maa- ja merepiiride ning 
õhuruumi küsimustes,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi peab 
omaenda huvides ning stabiilsuse 
tugevdamiseks ja heanaaberlike suhete 
edendamiseks rohkem pingutama, et 
lahendada kooskõlas ÜRO põhikirja sätete 
ja rahvusvahelise õigusega kahepoolsed 
küsimused, sealhulgas lahendamata 
õiguslikud kohustused ning vaidlused 
lähinaabritega maa- ja merepiiride ning 
õhuruumi küsimustes, ning hoiduma mis 
tahes ähvardustest ELi liikmesriikide 
aadressil,

Or. en

Muudatusettepanek 33
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 17
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgil on 
võimalus etendada energiaressursside ning 
naaberriikidest ELi suunduvate nafta, gaasi 
ja elektritransiidi marsruutide 
mitmekesistamisel otsustavat rolli ning et 
nii Türgil kui ka ELil on võimalik madala 
CO2-heitega majanduse loomisel Türgi 
rikkalikest taastuvenergia ressurssidest 
kasu saada,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgil on 
võimalus etendada energiaressursside ning 
naaberriikidest ELi suunduvate nafta, gaasi 
ja elektritransiidi marsruutide 
mitmekesistamisel otsustavat rolli,

Or. nl

Muudatusettepanek 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse ÜRO mereõiguse 
konventsiooni, millele on alla kirjutanud 
EL, tema liikmesriigid ja kõik teised 
kandidaatriigid ning mis on ELi õigustiku 
osa,

Or. el

Muudatusettepanek 35
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– arvestades, et võitlus korruptsiooni 
vastu igal tasandil on toimiva õigusriigi 
tähtis osa,

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– arvestades, et Türgi on jätkuvalt 
aktiivne oma laiemas naabruskonnas 
ning on tähtis piirkondlik osaleja,

Or. en

Muudatusettepanek 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 
inimõiguste voliniku 26. novembri 2013. 
aasta aruande järeldusi, milles rõhutati 
õiguskaitseametnike sobimatut käitumist 
Gezi meeleavalduste ajal,

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 17 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Gezi 
meeleavalduste ja politsei ülemäärase jõu 
kasutamise tõttu hukkus kuus inimest, sh 
üks politseinik, ning 8041 inimest sai 
vigastada, ning et vähemalt 3500 inimest 
olid eelvangistuses ja nendest 112 on 
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kohtuniku korralduse alusel siiani vangis 
(teiste seas Taksimi solidaarsusplatvormis 
osalevate VVOde liikmed) ning 108 isikut 
neist süüdistatakse kuulumises 
terroristlikku organisatsiooni,

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 17 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse peaminister Erdoğani ja 
Iraagi Kurdistani piirkonna presidendi 
Massoud Barzani 16. novembril 2013. 
aastal Diyarbakıris peetud kõnesid, milles 
nõuti kurdi konflikti rahumeelset 
lahendamist,

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 17 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti andmetel pakkus 
Türgi 2013. aastal varjupaika enam kui 
560 000 Süüria põgenikule,

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Laurence J.A.J. Stassen
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Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Usaldusväärne kohustuste täitmine ja tugev 
demokraatlik alus

Türgi 1. ebaõnnestumine: usaldusväärne 
kohustuste täitmine ja tugev demokraatlik 
alus

Or. nl

Muudatusettepanek 42
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

1. võtab teadmiseks Türgi 2013. aasta 
eduaruande; distantseerib end komisjoni
järeldusest, et viimase kaheteistkümne kuu 
jooksul on Türgis reformide teostamisel 
tehtud olulisi edusamme; rõhutab, et need 
nn reformid on farss ning et vastupidiselt 
muljele, mida püütakse jätta, toimub 
Türgis pidev taandareng;

Or. nl

Muudatusettepanek 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 

1. võtab teadmiseks Türgi 2013. aasta 
eduaruande ja jagab komisjoni seisukohta, 
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seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

et Türgi on Euroopa Liidu strateegiline 
partner ning seetõttu tuleks talle anda 
privilegeeritud partneri staatus; rõhutab, 
kui olulised ja hädavajalikud on edasised 
reformid ja dialoogi edendamine Türgi 
kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

Or. de

Muudatusettepanek 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

1. võtab teadmiseks Türgi 2013. aasta 
eduaruande ja jagab komisjoni seisukohta, 
et Türgi on Euroopa Liidu strateegiline 
partner ning et viimase kaheteistkümne kuu 
jooksul on reformide teostamisel tehtud 
olulisi edusamme; rõhutab, kui olulised ja 
hädavajalikud on edasised reformid ja 
dialoogi edendamine Türgi kõigi poliitiliste 
jõudude ja laiema avalikkuse vahel ning 
põhiõiguste austamine tegelikkuses;

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
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strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

strateegiline partner; rõhutab, kui olulised 
ja hädavajalikud on edasised reformid ja 
dialoogi edendamine Türgi kõigi poliitiliste 
jõudude ja laiema avalikkuse vahel ning 
põhiõiguste austamine tegelikkuses;

Or. de

Muudatusettepanek 46
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid administratsiooni 
vastutuse ja läbipaistvuse 
suurendamiseks, dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel kodanikuühiskonna 
austamise ja talle suuremate volituste 
andmise abil, ning põhiõiguste austamine 
tegelikkuses;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme; 
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme; 
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses; peab siiski 
kahetsusväärseks, et Gezi pargiga seotud 
sündmused ja julgeolekujõudude 
ülepingutatud reaktsioon, samuti 
peaminister Erdoğani üha tagurlikumad 
ja karmimad avaldused, tekitavad tõsiseid 
kahtlusi selles, kas valitsus ikka soovib 
austada põhilisi demokraatlikke väärtusi 
ning suhtuda tolerantselt erinevatesse 
vaadetesse ja elustiilidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud edusamme; rõhutab, kui 
olulised ja hädavajalikud on edasised 
reformid ja dialoogi edendamine Türgi 
kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses; palub Türgil 
astuda täiendavaid samme, et tõhustada ja 
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suurendada kohtuvõimu sõltumatust ning 
taastada selle usaldusväärsus, mis sai 
rängalt kannatada praeguse sotsiaalse ja 
poliitilise korruptsioonikriisi tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Alojz Peterle

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel, aktsepteerides ja 
austades kodanikuühiskonda ning
suurendades tema volitusi, et tugevdada 
demokraatiat ning tagada põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta 
eduaruande üle ja jagab komisjoni 
seisukohta, et Türgi on Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning et viimase 
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kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

kaheteistkümne kuu jooksul on reformide 
teostamisel tehtud olulisi edusamme;
rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud on 
edasised reformid ja dialoogi edendamine 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel, aktsepteerides ja 
austades kodanikuühiskonda ning
suurendades tema volitusi, et tugevdada 
demokraatiat ning tagada põhiõiguste 
austamine tegelikkuses;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. tuletab jõuliselt meelde, et võimude 
lahusus, õigusriigi põhimõtete ja 
inimõiguste täielik austamine ning 
kohtuvõimu erapooletus ja sõltumatus on 
hästi toimiva demokraatia sine qua non 
tingimused;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. on veendunud, et konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks on vaja uusi 
mõlemapoolseid pingutusi läbirääkimiste 
kontekstis; rõhutab, kui tähtis on luua 
tingimused konstruktiivseks dialoogiks ja 
alus vastastikuseks mõistmiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud 
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi 
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed 
läbirääkimised, mis põhinevad nii Türgi 
kui ka liidu vastastikusel pühendumisel 
tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 
tervitatavaks 22. peatüki avamist;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud 
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi 
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed 
läbirääkimised, mis põhinevad nii Türgi
kui ka liidu vastastikusel pühendumisel 

2. märgib, et ühinemisläbirääkimiste 
alustamine ELi ja Türgi vahel oli suur 
viga – seda kinnitavad veelgi möödunud 
aasta sündmused, näiteks 1) Türgi 
valitsuse korraldusel kasutatud 
ülemäärane politseivägivald, mille tõttu 
enamjaolt rahumeelseid meeleavaldajaid 
alates 2013. aasta maist kõikjal riigis 
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tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 
tervitatavaks 22. peatüki avamist;

jõhkralt represseeriti, ning sellega 
kaasnenud arvukad meeleavaldajate ja 
ajakirjanike vahistamised, ning 2) 
korruptsiooniskandaal Türgi valitsuses, 
mille tõttu kümme ministrit, teiste seas 
ELi asjade minister ja 
ühinemisläbirääkimiste pidaja Egemen 
Bağış, pidid ametist lahkuma, ning 
peaminister Erdoğani katsed skandaali 
kinni mätsida, vahetades välja 
korruptsiooni uurinud kõrgemad 
politseiametnikud oma „sõprade” vastu 
ning püüdes võtta vastu seadust, mille 
kohaselt vaid kõrgemad 
politseiametnikud, aga mitte madalama 
ametiastme töötajad, võivad 
korruptsioonikuritegusid uurida, et 
reserveerida sellised juurdlused oma 
„sõpradele”; nõuab tungivalt, et 
ühinemisläbirääkimised ELi ja Türgi
vahel katkestataks lõplikult;

Or. nl

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed 
läbirääkimised, mis põhinevad nii Türgi 
kui ka liidu vastastikusel pühendumisel 
tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 

2. rõhutab, et heas usus toimuvad 
ühinemisläbirääkimised võivad anda 
Türgile selge võrdlusaluse oma 
reformiprotsessi jaoks; rõhutab seetõttu, 
kui suure tähtsusega on usaldusväärsed 
läbirääkimised, mis põhinevad nii Türgi 
kui ka liidu vastastikusel pühendumisel 
tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 
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tervitatavaks 22. peatüki avamist; tervitatavaks 22. peatüki avamist;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud 
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi 
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed 
läbirääkimised, mis põhinevad nii Türgi 
kui ka liidu vastastikusel pühendumisel 
tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 
tervitatavaks 22. peatüki avamist;

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud 
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi 
elluviimiseks teatavates valdkondades;

Or. de

Muudatusettepanek 57
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud 
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi 
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed 

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud 
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi 
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed 
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läbirääkimised, mis põhinevad nii Türgi
kui ka liidu vastastikusel pühendumisel 
tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 
tervitatavaks 22. peatüki avamist;

läbirääkimised, mis põhinevad Türgi 
pühendumisel tulemuslikele reformidele, 
millega tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi 
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed 
läbirääkimised, mis põhinevad nii Türgi 
kui ka liidu vastastikusel pühendumisel 
tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 
tervitatavaks 22. peatüki avamist;

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste võimalikku muudatusi 
soodustavat jõudu, mille tulemusena Türgi
võib saada selge võrdlusaluse oma 
reformiprotsessi elluviimiseks; rõhutab, kui
tähtis on taastada usaldus läbirääkimiste 
vastu, mis põhinevad nii Türgi kui ka liidu 
vastastikusel pühendumisel tulemuslikele 
reformidele, millega tugevdatakse Türgi 
ühiskonna demokraatlikke aluseid, 
edendatakse põhiväärtusi ja tekitatakse 
positiivseid muutusi institutsioonides, 
õigusaktides ja ühiskonna mõtteviisis; peab 
seetõttu tervitatavaks 22. peatüki avamist;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Salvador Sedó i Alabart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud 
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed 
läbirääkimised, mis põhinevad nii Türgi 
kui ka liidu vastastikusel pühendumisel 
tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 
tervitatavaks 22. peatüki avamist;

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste
ühinemisläbirääkimiste muudatusi 
soodustavat jõudu, mille tulemusena Türgi 
on saanud selge võrdlusaluse oma 
reformiprotsessi elluviimiseks; rõhutab 
seetõttu, kui suure tähtsusega on 
usaldusväärsed läbirääkimised, mis 
põhinevad nii Türgi kui ka liidu 
vastastikusel pühendumisel tulemuslikele 
reformidele, millega tugevdatakse Türgi 
ühiskonna demokraatlikke aluseid, 
edendatakse põhiväärtusi ja tekitatakse 
positiivseid muutusi institutsioonides, 
õigusaktides ja ühiskonna mõtteviisis; peab 
seetõttu tervitatavaks 22. peatüki avamist;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud 
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi 
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed 
läbirääkimised, mis põhinevad nii Türgi 
kui ka liidu vastastikusel pühendumisel 
tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 
tervitatavaks 22. peatüki avamist;

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste
ühinemisläbirääkimiste muudatusi 
soodustavat jõudu, mille tulemusena Türgi 
on saanud selge võrdlusaluse oma 
reformiprotsessi elluviimiseks; rõhutab 
seetõttu, kui suure tähtsusega on 
usaldusväärsed läbirääkimised, mis 
põhinevad nii Türgi kui ka liidu 
vastastikusel pühendumisel tulemuslikele 
reformidele, millega tugevdatakse Türgi 
ühiskonna demokraatlikke aluseid, 
edendatakse põhiväärtusi ja tekitatakse 
positiivseid muutusi institutsioonides, 
õigusaktides ja ühiskonna mõtteviisis; peab 
seetõttu tervitatavaks 22. peatüki avamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud 
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi 
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed
läbirääkimised, mis põhinevad nii Türgi 
kui ka liidu vastastikusel pühendumisel 
tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 
tervitatavaks 22. peatüki avamist;

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste 
läbirääkimiste muudatusi soodustavat 
jõudu, mille tulemusena Türgi on saanud 
selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi 
elluviimiseks; rõhutab seetõttu, kui suure 
tähtsusega on usaldusväärsed
ühinemisläbirääkimised, mis põhinevad 
nii Türgi kui ka liidu vastastikusel 
pühendumisel tulemuslikele reformidele,
millega tugevdatakse Türgi ühiskonna 
demokraatlikke aluseid, edendatakse 
põhiväärtusi ja tekitatakse positiivseid 
muutusi institutsioonides, õigusaktides ja 
ühiskonna mõtteviisis; peab seetõttu 
tervitatavaks 22. peatüki avamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. usub, et uute peatükkide avamine 
uuendaks mõlemapoolseid pingutusi 
läbirääkimiste kontekstis, et säilitada 
konstruktiivseid suhteid;

Or. en
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Muudatusettepanek 63
Salvador Sedó i Alabart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. usub, et ELi ja Türgi suhete täieliku 
potentsiaali saaks kõige paremini ära 
kasutada aktiivse ja usutava 
ühinemisprotsessi raamistikus;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku 
rände transiitriike, ning kutsub seetõttu 
Türgit üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama; 
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

3. palub Türgi ja Euroopa ametiasutustel 
integreeritud rändevoogude poliitika üle 
läbi rääkides tagada migrantide 
inimõigused ning varjupaigataotlejate ja 
pagulaste tõhus rahvusvaheline kaitse;
palub ELil anda selles küsimuses Türgile 
igakülgset tehnilist ja rahalist abi ning
Türgil täielikult rakendada 1951. aasta 
Genfi konventsiooni ja selle 1967. aasta 
protokolli;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Antigoni Papadopoulou
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama;
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

3. väljendab heameelt tagasivõtulepingu 
allkirjastamise üle, samuti viisanõude 
kaotamise dialoogi alustamise üle 
Euroopa Komisjoni ja Türgi 
ametiasutuste vahel, oodates 
tagasivõtulepingu kiiret ratifitseerimist 
ning selle täielikku ja tõhusat 
rakendamist kõikide liikmesriikide suhtes; 
viisanõude kaotamise teemalise dialoogi 
edenemine tugineb tulemuspõhisele 
lähenemisviisile ja sõltub sellest, kui
tõhusalt ja järjekindlalt Türgi rakendab 
viisanõude kaotamise tegevuskava 
nõudeid ELi ja kõikide liikmesriikide 
suhtes; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles olemasolevaid kahepoolseid 
tagasivõtulepinguid ja sarnastes 
lepingutes sisalduvaid tagasivõtusätteid 
kõikide liikmesriikide suhtes edasise 
viivituseta täielikult ja tõhusalt
rakendama; palub Türgil tõhustada 
koostööd ELiga rändepoliitika 
küsimustes, võidelda inimkaubanduse 
vastu ning tegeleda piirikontrolliga;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 

3. väljendab heameelt tagasivõtulepingu 
allkirjastamise üle ning viisanõude 
kaotamise dialoogi alustamise üle; palub 
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tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama; 
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas 
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

Türgil rakendada tagasivõtulepingut ning 
viisanõude kaotamise tegevuskava 
nõudeid täielikult, järjekindlalt ja tõhusalt 
kõikide liikmesriikide suhtes; tuletab 
meelde, et Türgi on jätkuvalt üks peamisi 
ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike ning seetõttu on 
olemasolevate kahepoolsete 
tagasivõtulepingute tõhus rakendamine 
jätkuvalt prioriteet; rõhutab, kui tähtis on 
segarändevoogude parem haldamine 
Türgi piiridel, eriti Türgi ja ELi piiril,
ning palub Türgil lähtuda viisapoliitikas 
ELi õigustikust, samuti nendel 
kolmandatel riikidel, kelle kodanikud 
moodustavad märkimisväärse osa ELi-
suunalistest segarändevoogudest;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama; 
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas 
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

3. väljendab heameelt, et Türgi allkirjastas 
16. detsembril 2013 tagasivõtulepingu, 
mis võimaldab käivitada viisanõude 
kaotamise tegevuskava; väljendab 
heameelt rände haldamise 
peadirektoraadi loomise üle välismaalasi 
ja rahvusvahelist kaitset käsitleva 
seadusega; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike ning rõhutab selget kasu, mida 
annab ELi juurdepääsu lihtsustamine 
äriinimestele, teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama; 
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas 
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

3. väljendab heameelt, et Türgi allkirjastas 
16. detsembril 2013 tagasivõtulepingu, 
mis võimaldab käivitada viisanõude 
kaotamise tegevuskava; tuletab meelde, et 
Türgi on üks peamisi ELi-suunalise 
ebaseadusliku rände transiitriike ning 
rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Anna Maria Corazza Bildt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 

3. väljendab heameelt, et Türgi allkirjastas 
16. detsembril 2013 tagasivõtulepingu; 
palub Türgil ja komisjonil minna 
dialoogiga edasi, et teha kiiresti 
märkimisväärseid edusamme viisanõude 
kaotamise tegevuskava osas; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike 
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üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama; 
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas 
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; 
tuletab meelde, et Türgi on üks peamisi 
ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama; 
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas 
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

3. kiidab heaks ELi ja Türgi 
tagasivõtulepingu allkirjastamise ja 
viisanõude kaotamise kava koostamise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks peamisi 
ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtulepingut viivitamata
rakendama; palub komisjonil samaaegselt 
võtta lisameetmeid viisanõude kaotamiseks 
ning rõhutab selget kasu, mis tuleneb 
sellest, kui lihtsustada äriinimeste, 
teadlaste, üliõpilaste ja kodanikuühiskonna 
esindajate pääsu Euroopa Liitu;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi jaoks;
tuletab meelde, et Türgi on üks peamisi 
ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama;
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas 
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

3. võtab teadmiseks tagasivõtulepingu ja 
viisanõude kaotamise kava samaaegse 
allkirjastamise; tuletab meelde, et Türgi on 
üks peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku 
rände transiitriike, ning kutsub seetõttu 
Türgit üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama;
palub komisjonil samaaegselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamiseks ning 
rõhutab selget kasu, mis tuleneb sellest, kui 
lihtsustada äriinimeste, teadlaste, 
üliõpilaste ja kodanikuühiskonna esindajate 
pääsu Euroopa Liitu; nõuab, et 
tagasivõtulepingu rakendamise suhtes 
kohaldataks demokraatlikku järelevalvet, 
et tagada asjaomaste isikute õiguste 
täielik järgimine; kutsub Türgit ja 
Euroopa Liitu üles täiel määral täitma 
rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil 
võetud inimõigustealaseid kohustusi, 
eelkõige mis puudutab 
mittetagasisaatmise põhimõtet ja 
juurdepääsu varjupaigamenetlusele; 
kutsub Türgit üles kehtestama tõhusa 
varjupaigasüsteemi, mis on kooskõlas 
rahvusvaheliste normidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks 

3. tuletab meelde, et Türgi on üks peamisi 
ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama;
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peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama; 
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas 
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

Or. de

Muudatusettepanek 73
Salvador Sedó i Alabart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku 
rände transiitriike, ning kutsub seetõttu 
Türgit üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama;
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas 
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

3. kiidab heaks 2013. aasta detsembris 
Ankaras saavutatud kokkuleppe 
tagasivõtulepingu allkirjastamiseks ja 
rakendamiseks ning palub komisjonil 
samaaegselt võtta meetmeid viisanõude 
kaotamiseks, et lihtsustada Türgi 
äriinimeste, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude 
kaotamise kava nii ELi kui ka Türgi 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama; 
palub komisjonil paralleelselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamise suunas 
ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

3. tuletab meelde, et Türgi on üks peamisi 
ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
transiitriike; rõhutab, et suur viga oli 
ühendada tagasivõtulepingu ja viisanõude 
kaotamise läbirääkimised; kutsub 
komisjoni üles loobuma Türgile lubatud 
edasistest meetmetest viisanõude 
kaotamiseks;

Or. nl

Muudatusettepanek 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama; palub 
komisjonil paralleelselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamise suunas ning 
rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama;
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Or. it

Muudatusettepanek 76
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama; palub 
komisjonil paralleelselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamise suunas ning 
rõhutab selget kasu, mida annab ELi 
juurdepääsu lihtsustamine äriinimestele, 
teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele;

3. rõhutab, kui suure tähtsusega on 
vastastikune mõistmine Türgi ja ELi vahel 
selles osas, kui olulised on 
tagasivõtuleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning seetõttu kiidab heaks 
tagasivõtulepingu allkirjastamise ning 
ELi ja Türgi viisanõude kaotamise 
dialoogi alustamise 16. detsembril 2013; 
rõhutab selget kasu, mis tuleneb sellest, kui 
lihtsustada äriinimeste, teadlaste, 
üliõpilaste ja kodanikuühiskonna esindajate 
pääsu Euroopa Liitu;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
dialoogi alustamine nii ELi kui ka Türgi 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku rände 
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ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama; palub 
komisjonil paralleelselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamise suunas ning rõhutab 
selget kasu, mida annab ELi juurdepääsu 
lihtsustamine äriinimestele, teadlastele, 
üliõpilastele ja kodanikuühiskonna 
esindajatele;

transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit 
üles tagasivõtulepingut viivitamata 
rakendama; palub komisjonil samaaegselt 
võtta meetmeid viisanõude kaotamiseks 
ning rõhutab selget kasu, mis tuleneb 
sellest, kui lihtsustada äriinimeste, 
teadlaste ja üliõpilaste pääsu Euroopa 
Liitu;

Or. de

Muudatusettepanek 78
Krzysztof Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama; palub 
komisjonil paralleelselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamise suunas ning rõhutab 
selget kasu, mida annab ELi juurdepääsu 
lihtsustamine äriinimestele, teadlastele, 
üliõpilastele ja kodanikuühiskonna 
esindajatele;

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning seetõttu kiidab heaks 
tagasivõtulepingu allkirjastamise 
komisjoni ja Türgi poolt 16. detsembril 
2013 ning väljendab lootust, et seda 
hakatakse viivitamata rakendama; palub 
komisjonil samaaegselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamiseks ning rõhutab selget 
kasu, mis tuleneb sellest, kui lihtsustada 
äriinimeste, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu;

Or. pl

Muudatusettepanek 79
Eleni Theocharous
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama; palub 
komisjonil paralleelselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamise suunas ning rõhutab 
selget kasu, mida annab ELi juurdepääsu 
lihtsustamine äriinimestele, teadlastele, 
üliõpilastele ja kodanikuühiskonna 
esindajatele;

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtulepingut viivitamata rakendama;
peab murettekitavaks ja kahetsusväärseks 
Türgi valitsuse avaldusi, et 
tagasivõtulepingut ei kavatseta rakendada 
Küprose Vabariigiga, ning rõhutab, et 
selline poliitiline hoiak on vastuolus ELi 
õigussüsteemiga, seepärast kutsub Türgi 
valitsust üles austama ja järgima 
õigusraamistikku ja tagasivõtulepingust 
tulenevaid kohustusi; on seisukohal, et 
vastasel korral tuleks võtta meetmeid, et 
kaitsta ELi õigussüsteemi ning 
liikmesriikide seaduslikke ja poliitilisi 
õigusi; palub komisjonil tagada, et seni, 
kuni see leping jõustub ning seda 
rakendatakse täielikult ja tõhusalt suhetes 
kõigi liikmesriikidega, rakendatakse täies 
mahus kehtivaid kahepoolseid lepinguid;
palub komisjonil samaaegselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamiseks ning 
rõhutab selget kasu, mis tuleneb sellest, kui 
lihtsustada äriinimeste, teadlaste, 
üliõpilaste ja kodanikuühiskonna esindajate 
pääsu Euroopa Liitu;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Geoffrey Van Orden
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama; palub 
komisjonil paralleelselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamise suunas ning rõhutab 
selget kasu, mida annab ELi juurdepääsu 
lihtsustamine äriinimestele, teadlastele, 
üliõpilastele ja kodanikuühiskonna 
esindajatele;

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama; palub 
komisjonil samaaegselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamiseks ning rõhutab selget 
kasu, mis tuleneb sellest, kui lihtsustada 
äriinimeste, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; tõdeb, et liikmesriikide
valitsused peaksid ühinemislepingus 
ettenähtud üleminekukorda kasutades ja 
vajaduse korral ELi aluslepinguid muutes 
võtma vastu otsused, mis käsitlevad 
selliseid rändeküsimusi nagu 
liikumisvabaduse piirangud, tunnistades, 
et sellest on saanud suur probleem 
paljudes liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-

3. väljendab rahulolu selle üle, et 
Euroopa Liit ja Türgi Vabariik 
allkirjastasid 16. detsembril 2013 riigis 
ebaseaduslikult elavate isikute 
tagasivõtulepingu; rõhutab, kui suurt 
tähtsust omab vastastikuse mõistmise 
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suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama; palub 
komisjonil paralleelselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamise suunas ning rõhutab 
selget kasu, mida annab ELi juurdepääsu 
lihtsustamine äriinimestele, teadlastele, 
üliõpilastele ja kodanikuühiskonna 
esindajatele;

saavutamine Türgi ja ELi vahel selles osas, 
kui olulised on tagasivõtuleping ja 
viisanõude kaotamise kava nii ELi kui ka 
Türgi jaoks; tuletab meelde, et Türgi on 
üks peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku 
rände transiitriike, ning kutsub seetõttu 
Türgit üles tagasivõtulepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama; 
palub komisjonil samaaegselt võtta 
meetmeid viisanõude kaotamiseks ning 
rõhutab selget kasu, mis tuleneb sellest, kui 
lihtsustada äriinimeste, teadlaste, 
üliõpilaste ja kodanikuühiskonna esindajate 
pääsu Euroopa Liitu;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama; palub 
komisjonil paralleelselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamise suunas ning rõhutab 
selget kasu, mida annab ELi juurdepääsu 
lihtsustamine äriinimestele, teadlastele, 
üliõpilastele ja kodanikuühiskonna 
esindajatele;

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab 
vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi 
ja ELi vahel selles osas, kui olulised on 
tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise 
kava nii ELi kui ka Türgi jaoks; tuletab 
meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-
suunalise ebaseadusliku rände transiitriike, 
ning kutsub seetõttu Türgit üles 
tagasivõtmislepingut edasise viivituseta 
allkirjastama ja rakendama; palub 
komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed, 
et tagada ELi liikmesriikides seaduslikult 
elavate Türgi kodanike õigused; palub 
komisjonil samaaegselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamiseks ning rõhutab selget 
kasu, mis tuleneb sellest, kui lihtsustada 
äriinimeste, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu;

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. peab väga murettekitavaks hiljutisi
sündmusi Türgis seoses kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumitega ning palub 
Türgi valitsusel hoiduda sekkumast 
kohtumenetlustesse ja tagada, et eeskirjad 
oleksid kooskõlas kohtusüsteemi 
sõltumatuse ja võimude lahususe 
põhimõttega ning põhiseaduse vastavate 
artiklitega;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. jälgib väga murelikult hiljutist 
korruptsiooniskandaali; peab 
kahetsusväärseks Türgi ametivõimude 
avaldusi väidetava riigipöörde vandenõu 
kohta ning et seetõttu on toimunud 
massilised vahistamised ja erapoolikud 
uurimised, mille käigus on ametist 
kõrvaldatud ligi 350 politseiuurijat ja 
tõkestatud korruptsioonijuhtumite 
uurimise teist lainet; rõhutab, kuivõrd 
oluline on erapooletu kohtusüsteem ja 
võimude lahusus, mis on õigusriiklusel 
rajaneva demokraatliku korra 
põhiväärtused;

Or. en
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Muudatusettepanek 85
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. tuletab Türgi valitsusele meelde 
võetud kohustust võidelda 
korruptsiooniga, selleks tuleks eelkõige 
ellu viia enamik neist soovitustest, mis 
Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane 
riikide ühendus (GRECO) on teinud oma 
2005. aasta hindamisaruannetes; 

Or. en

Muudatusettepanek 86
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Kopenhaageni kriteeriumide täitmine Türgi teine vajakajäämine: Kopenhaageni 
kriteeriumide täitmine

Or. nl

Muudatusettepanek 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt -4 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

-4. peab väga murettekitavaks hiljutisi 
sündmusi, mis on paisunud Türgi riigi 
kriisiks; mõistab hukka valituse 
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avaldused, mis viitavad sellele, et ei saada 
aru võimude lahususe põhimõttest; peab 
kahetsusväärseks tõsist usalduse kaotust 
valitsuse, kohtusüsteemi, politsei ja 
meedia vahel; nõuab tungivalt, et valitsus 
loobuks meetmetest, millega takistatakse 
kõrgete ametnike korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse uurimist ja 
kohtu alla andmist; nõuab taas kord, et 
kõik institutsioonid, ärihuvide esindajad 
ja poliitilised jõud järgiksid täielikult 
õigusriigi põhimõtet ja tagaksid 
kohtusüsteemi erapooletuse ja 
sõltumatuse; kutsub ühtlasi Güleni 
liikumist üles parandama oma 
läbipaistvust ja vastutust ning loodab, et 
kõiki liikumise vastu esitatud süüdistusi 
uuritakse erapooletult; 

Or. en

Muudatusettepanek 88
Anna Maria Corazza Bildt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt -4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

-4 a. peab murettekitavaks Türgis hiljuti 
asetleidnud sündmusi seoses suure 
korruptsiooniuurimisega; rõhutab 
vajadust tagada kohtuprotsessi sõltumatus 
ja erapooletus ning kutsub kõiki osapooli 
üles järgima õigusriigi ja võimude 
lahususe põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; väljendab muret poliitilise 
polariseerumise ning selle üle, et 
valitsusel ja opositsioonil puudub tahe 
teha koostööd põhireformide suhtes 
üksmeele saavutamiseks; nõuab, et kõik 
poliitilised osapooled, valitsus ja 
opositsioon teeksid koostööd, et edendada 
pluralistlikku vaadet riiklikes 
institutsioonides ning soodustada riigi ja 
ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; nõuab, et kõik poliitilised 
osapooled edendaksid riigi ja ühiskonna 
moderniseerimist ja demokratiseerimist 
ning võtaksid arvesse kõigi 
ühiskonnarühmade, sealhulgas 
vähemuste huve ja seisukohti;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; väljendab muret poliitilise 

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama poliitilise 
süsteemi keskmes dialoogiraamistiku 
pakkumisel ja kõigi poliitiliste jõudude 
vahelise üksmeele loomisel; peab 
murettekitavaks poliitilist polariseerumist 
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polariseerumise ning selle üle, et valitsusel 
ja opositsioonil puudub tahe teha koostööd 
põhireformide suhtes üksmeele 
saavutamiseks; nõuab, et kõik poliitilised 
osapooled, valitsus ja opositsioon teeksid 
koostööd, et edendada pluralistlikku vaadet 
riiklikes institutsioonides ning soodustada 
riigi ja ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

ning et valitsusel ja opositsioonil puudub 
tahe teha koostööd, et saavutada üksmeel 
põhilistes reformides; nõuab, et kõik 
poliitilised osapooled, valitsus ja 
opositsioon teeksid koostööd, et edendada 
pluralistlikku vaadet riiklikes 
institutsioonides ning soodustada riigi ja 
ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; rõhutab 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
olulist rolli ja piisavat teabevahetust 
avalikkusega, et ellu viia vajalikud 
reformid; kutsub poliitilist enamust üles 
kaasama aktiivselt vähemust ja 
kodanikuühiskonna organisatsioone
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; väljendab muret poliitilise 
polariseerumise ning selle üle, et valitsusel 
ja opositsioonil puudub tahe teha koostööd 
põhireformide suhtes üksmeele 
saavutamiseks; nõuab, et kõik poliitilised 
osapooled, valitsus ja opositsioon teeksid 
koostööd, et edendada pluralistlikku vaadet 
riiklikes institutsioonides ning soodustada 
riigi ja ühiskonna moderniseerimist ja 

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; peab murettekitavaks poliitilist 
polariseerumist ning et valitsusel ja 
opositsioonil puudub tahe teha koostööd, et 
saavutada üksmeel põhilistes reformides; 
nõuab, et kõik poliitilised osapooled, 
valitsus ja opositsioon teeksid koostööd, et 
edendada pluralistlikku vaadet riiklikes 
institutsioonides ning soodustada riigi ja 
ühiskonna moderniseerimist ja 
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demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse; rõhutab, et 
esmatähtsale kohale peab jääma 
põhiseadusreform, et moderniseerida 
vabariik, kus demokraatlikult valitud 
esindajad ka valitsevad demokraatlikult;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; väljendab muret poliitilise 
polariseerumise ning selle üle, et valitsusel 
ja opositsioonil puudub tahe teha koostööd 
põhireformide suhtes üksmeele 
saavutamiseks; nõuab, et kõik poliitilised 
osapooled, valitsus ja opositsioon teeksid 
koostööd, et edendada pluralistlikku vaadet 
riiklikes institutsioonides ning soodustada 
riigi ja ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; peab murettekitavaks poliitilist 
polariseerumist ning et valitsusel ja 
opositsioonil puudub tahe teha koostööd, et 
saavutada üksmeel põhilistes reformides; 
nõuab, et kõik poliitilised osapooled, 
valitsus ja opositsioon teeksid koostööd, et 
edendada pluralistlikku vaadet riiklikes 
institutsioonides ning soodustada riigi ja 
ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse; rõhutab, et 
demokraatia tähendab enamat kui 
valimisi, ning ootab demokraatlikult 
valitud esindajatelt ka demokraatlikku 
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valitsemist;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; väljendab muret poliitilise 
polariseerumise ning selle üle, et valitsusel 
ja opositsioonil puudub tahe teha koostööd 
põhireformide suhtes üksmeele 
saavutamiseks; nõuab, et kõik poliitilised 
osapooled, valitsus ja opositsioon teeksid 
koostööd, et edendada pluralistlikku vaadet 
riiklikes institutsioonides ning soodustada 
riigi ja ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; peab murettekitavaks poliitilist 
polariseerumist ning et valitsusel ja 
opositsioonil puudub tahe teha koostööd, et 
saavutada üksmeel põhilistes reformides;
nõuab, et kõik poliitilised osapooled, 
valitsus ja opositsioon teeksid koostööd, et 
edendada pluralistlikku vaadet riiklikes 
institutsioonides ning soodustada riigi ja 
ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti kaasavalt 
arvesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; väljendab muret poliitilise 
polariseerumise ning selle üle, et valitsusel 
ja opositsioonil puudub tahe teha koostööd 
põhireformide suhtes üksmeele 
saavutamiseks; nõuab, et kõik poliitilised 
osapooled, valitsus ja opositsioon teeksid 
koostööd, et edendada pluralistlikku vaadet 
riiklikes institutsioonides ning soodustada 
riigi ja ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; peab murettekitavaks poliitilist 
polariseerumist ning et valitsusel ja 
opositsioonil puudub tahe teha koostööd, et 
saavutada üksmeel põhilistes reformides;
nõuab, et kõik poliitilised osapooled, 
valitsus ja opositsioon teeksid koostööd, et 
edendada pluralistlikku vaadet riiklikes 
institutsioonides ning soodustada riigi ja 
ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama aktiivselt eri 
poliitilisi jõude ja kodanikuühiskonda
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; väljendab muret poliitilise 

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; peab murettekitavaks poliitilist 
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polariseerumise ning selle üle, et valitsusel 
ja opositsioonil puudub tahe teha koostööd 
põhireformide suhtes üksmeele 
saavutamiseks; nõuab, et kõik poliitilised 
osapooled, valitsus ja opositsioon teeksid 
koostööd, et edendada pluralistlikku vaadet 
riiklikes institutsioonides ning soodustada 
riigi ja ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

polariseerumist ning et valitsusel ja 
opositsioonil puudub tahe teha koostööd, et 
saavutada üksmeel uue põhiseaduse 
koostamises ja põhilistes reformides; 
nõuab, et kõik poliitilised osapooled, 
valitsus ja opositsioon teeksid koostööd, et 
edendada pluralistlikku vaadet riiklikes 
institutsioonides ning soodustada riigi ja 
ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Adam Bielan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; väljendab muret poliitilise 
polariseerumise ning selle üle, et valitsusel 
ja opositsioonil puudub tahe teha koostööd 
põhireformide suhtes üksmeele 
saavutamiseks; nõuab, et kõik poliitilised 
osapooled, valitsus ja opositsioon teeksid 
koostööd, et edendada pluralistlikku vaadet 
riiklikes institutsioonides ning soodustada 
riigi ja ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem 
moodsa demokraatliku riigi juhtimises, 
ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur 
Rahvuskogu peab etendama Türgi 
poliitilise süsteemi keskmes 
dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele 
loomisel; peab murettekitavaks poliitilist 
polariseerumist ning et valitsusel ja 
opositsioonil puudub tahe teha koostööd, et 
saavutada üksmeel põhilistes reformides;
nõuab, et kõik poliitilised osapooled, 
valitsus ja opositsioon teeksid koostööd, et 
edendada pluralistlikku vaadet riiklikes 
institutsioonides ning soodustada riigi ja 
ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist 
enamust üles kaasama aktiivselt 
kodanikuühiskonda ja vähemust 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja 
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korral kaasavalt arvesse; võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

Or. pl

Muudatusettepanek 97
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, kui oluline on, et kõik 
ministeeriumid teeksid audiitorite kojaga 
koostööd ja saadaksid vajalikke andmeid 
auditiaruannete koostamiseks ning et 
lõplikud auditiaruanded esitataks Türgi 
Suurele Rahvuskogule enne eelarve 
heakskiitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. kutsub valitsust üles tagama, et 
riigikontroll toimiks kooskõlas 
rahvusvaheliste normidega; kutsub 
valitsust üles tegema asjaomastele 
institutsioonidele, sh Türgi Suurele 
Rahvuskogule, ja avalikkusele täielikult 
kättesaadavaks riigikontrolli aruanded, sh 
aruanded julgeolekujõudude kohta;

Or. fr
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Muudatusettepanek 99
Alojz Peterle

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. peab murettekitavaks seda viisi, 
kuidas Türgi valitsus pärast 17. 
detsembrit 2013 reageeris Istanbuli 
prokuröri juhitud juurdlustoimingutele 
seoses mitme ministri ja ärimehe 
korruptsioonikahtlusega; mõistab hukka 
nende politseijuhtide vallandamise, kes 
vastutavad korruptsiooniga seotud 
operatsioonide eest; sellega seoses nõuab 
õigusriikluse ning kohtusüsteemi 
erapooletuse ja sõltumatuse austamist, 
sest neid põhimõtteid järgides on võimalik 
tagada võimude lahusus, mis on üks 
demokraatia alussammastest;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. peab murettekitavaks süvenevat 
kultuurilist lõhet elulaadiga seotud 
küsimustes, millega kaasneb oht, et 
võimud hakkavad sekkuma kodanike 
eraellu, mille näiteks on hiljutised 
avaldused selle kohta, kui mitu last peaks 
naistel olema, või mõlemast soost 
üliõpilaste ühiselamute ja alkoholimüügi 
kohta; 

Or. en
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Muudatusettepanek 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. peab murettekitavaks võimude 
lahususe põhimõtte rikkumist pärast 
väidetavate korruptsioonijuhtumite 
avastamist ning mõistab hukka 
korruptsioonijuhtumeid uurinud 
politseiametnike vallandamise; kutsub 
valitsust üles järgima õigusriiklust ja 
kohtusüsteemi sõltumatust ning aktiivselt 
toetama korruptsioonijuhtumite uurimist; 
on väga mures Türgi kohtusüsteemi vastu 
suunatud käimasoleva laimukampaania 
pärast;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. on mures võimude lahususe 
põhimõtte õõnestamise pärast; peab väga 
murettekitavaks seda viisi, kuidas valitsus 
reageeris Istanbuli prokuröri juurdlusele 
seoses mitme ministri ja ärimehe 
korruptsioonikahtlusega; mõistab hukka 
olukorra, kus korruptsioonikahtlusega 
siseminister vallandab politseijuhid, kes 
vastutavad korruptsiooniga seotud 
juurdluse eest; märgib murelikult, et 
suuremates linnades on vallandatud kõik 
politseijuhid, kes vastutavad 
korruptsioonivastase võitluse ja 
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organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse eest;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. peab murettekitavaks väiteid, et 
valitsus viib läbi riigiteenistujate, 
ajakirjanike, teadlaste ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
süstemaatilist profileerimist lähtuvalt 
nende usulistest, rahvuslikest ja 
poliitilistest vaadetest; taunib valitsuse 
tugevat surveavaldust kohtutele ning 
prokuröri ja politseijuhtide avalikku 
hukkamõistmist peaministri poolt; kutsub 
kõiki eraisikuid ja institutsioone üles 
täielikult järgima õigusriigi põhimõtet ja 
tagama kohtusüsteemi erapooletus ja 
sõltumatus;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et on hädavajalik teha edasisi 
edusamme 2010. aastal vastu võetud 
põhiseadusmuudatuste rakendamisel, 
eelkõige isikuandmete kaitset ja sõjaväe 
kohtusüsteemi käsitlevate ning soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks vajalike 

5. rõhutab, et vaja on teha edasisi 
edusamme 2010. aastal vastu võetud 
põhiseadusmuudatuste rakendamisel, 
eelkõige on vaja vastu võtta õigusaktid 
isikuandmete kaitse ja sõjaväekohtute 
kohta;
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võrdsete võimaluste loomise 
toetusmeetmeid kehtestavate õigusaktide 
vastuvõtmisel;

Or. de

Muudatusettepanek 105
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et on hädavajalik teha edasisi 
edusamme 2010. aastal vastu võetud 
põhiseadusmuudatuste rakendamisel, 
eelkõige isikuandmete kaitset ja sõjaväe 
kohtusüsteemi käsitlevate ning soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks vajalike 
võrdsete võimaluste loomise 
toetusmeetmeid kehtestavate õigusaktide 
vastuvõtmisel;

5. rõhutab, et on hädavajalik teha edasisi 
edusamme 2010. aastal vastu võetud 
põhiseadusmuudatuste rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et on hädavajalik teha edasisi 
edusamme 2010. aastal vastu võetud 
põhiseadusmuudatuste rakendamisel, 
eelkõige isikuandmete kaitset ja sõjaväe 
kohtusüsteemi käsitlevate ning soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks vajalike 
võrdsete võimaluste loomise 
toetusmeetmeid kehtestavate õigusaktide 
vastuvõtmisel;

5. rõhutab, et on hädavajalik teha edasisi 
edusamme 2010. aastal vastu võetud 
põhiseadusmuudatuste rakendamisel, 
eelkõige on vaja vastu võtta õigusaktid 
isikuandmete kaitse ja sõjaväekohtute 
kohta ning seadused, millega kehtestada 
meetmed soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks; rõhutab, kui oluline on 
neid seadusemuudatusi täpselt rakendada, 
kui nad on vastu võetud;
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Or. en

Muudatusettepanek 107
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu sellele, et EL võib 
Türgi ametivõime üles kutsuda ja nõuda 
neilt paljude reformide läbiviimist, kuid 
Türgi lihtsalt ei soovi ega suuda reforme 
läbi viia ega tee seda; nõuab tungivalt ELi 
ja Türgi ühinemisläbirääkimiste lõplikku 
lõpetamist;

Or. nl

Muudatusettepanek 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 
põhiseaduse muudatusettepaneku osas 
üksmeelele jõudmise eest ja palub selle 
liikmetel jätkata tööd Türgi uue 
põhiseaduse väljatöötamisel, sest see on 
Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline;
rõhutab, kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust; toonitab, et Türgi 
võiks Euroopa Nõukogu osalisriigina saada 
kasu põhiseaduse reformiprotsessi 
käsitlevast aktiivsest dialoogist Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete 

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 
põhiseaduse muudatusettepaneku osas 
üksmeelele jõudmise eest, kuid peab 
kahetsusväärseks, et katkenud on komitee 
töö Türgi uue põhiseaduse väljatöötamisel, 
sest see on Türgi reformiprotsessi jaoks 
ülioluline; rõhutab, kui tähtis on saavutada 
üksmeel põhiseaduse reformiprotsessi 
raamistikus selles suhtes, milline on mõjus 
võimude lahususe süsteem ja kuidas 
määratleda kaasavalt kodakondsust;
toonitab, et Türgi võiks Euroopa Nõukogu 
osalisriigina saada kasu põhiseaduse 
reformiprotsessi käsitlevast aktiivsest 
dialoogist Veneetsia komisjoniga; rõhutab, 
et kohtunike ja prokuröride kõrge nõukogu 
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valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad 
eeskirjad peaksid täielikult vastama 
Veneetsia komisjoni kriteeriumidele;

liikmete valimist ja nõukogu koosseisu 
käsitlevad eeskirjad peaksid täielikult 
vastama Veneetsia komisjoni 
kriteeriumidele; juhib tähelepanu sellele, 
et need eeskirjad on põhiseaduslik 
küsimus ning nende muudatused tuleks 
vastu võtta rahulikus õhkkonnas 
võimalikult laia konsensuse alusel; 

Or. fr

Muudatusettepanek 109
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 
põhiseaduse muudatusettepaneku osas 
üksmeelele jõudmise eest ja palub selle 
liikmetel jätkata tööd Türgi uue 
põhiseaduse väljatöötamisel, sest see on 
Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline; 
rõhutab, kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust; toonitab, et Türgi 
võiks Euroopa Nõukogu osalisriigina saada 
kasu põhiseaduse reformiprotsessi 
käsitlevast aktiivsest dialoogist Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete 
valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad 
eeskirjad peaksid täielikult vastama 
Veneetsia komisjoni kriteeriumidele;

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 
põhiseaduse muudatusettepaneku osas 
üksmeelele jõudmise eest ja väljendab 
muret selle pärast, et praegu mingit 
edasiminekut ei toimu; on kindlalt 
veendunud, et tööd Türgi uue põhiseaduse 
väljatöötamiseks tuleks jätkata, sest see on 
Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline; 
rõhutab, kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust; toonitab, et Türgi 
võiks Euroopa Nõukogu osalisriigina saada 
kasu põhiseaduse reformiprotsessi 
käsitlevast aktiivsest dialoogist Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete 
valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad 
eeskirjad peaksid täielikult vastama 
Veneetsia komisjoni kriteeriumidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 
põhiseaduse muudatusettepaneku osas 
üksmeelele jõudmise eest ja palub selle 
liikmetel jätkata tööd Türgi uue 
põhiseaduse väljatöötamisel, sest see on 
Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline; 
rõhutab, kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust; toonitab, et Türgi 
võiks Euroopa Nõukogu osalisriigina 
saada kasu põhiseaduse reformiprotsessi 
käsitlevast aktiivsest dialoogist Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete 
valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad 
eeskirjad peaksid täielikult vastama 
Veneetsia komisjoni kriteeriumidele;

6. märgib, et lepituskomitee on suutnud 
jõuda üksmeelele üksnes 60 põhiseaduse 
muudatusettepaneku osas, ja palub selle 
liikmetel mitmekordistada oma tööd, et 
välja töötada Türgi tõeliselt uus 
põhiseadus, sest see on Türgi 
reformiprotsessi jaoks ülioluline; rõhutab, 
kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust; toonitab, et Türgi 
peaks Euroopa Nõukogu osalisriigina 
püüdma kasu saada põhiseaduse 
reformiprotsessi käsitlevast aktiivsest 
dialoogist Veneetsia komisjoniga; rõhutab, 
et kohtunike ja prokuröride kõrge nõukogu 
liikmete valimist ja nõukogu koosseisu 
käsitlevad eeskirjad peaksid täielikult 
vastama Veneetsia komisjoni 
kriteeriumidele; 

Or. en

Muudatusettepanek 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 
põhiseaduse muudatusettepaneku osas 
üksmeelele jõudmise eest ja palub selle 
liikmetel jätkata tööd Türgi uue 
põhiseaduse väljatöötamisel, sest see on 
Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline; 

6. peab kahetsusväärseks lepituskomitee 
lagunemist pärast seda, kui valitsuspartei 
vabandusi esitamata ei ilmunud 
kolmandat korda kohale, ja kutsub kõiki 
parteisid üles jätkama tööd Türgi uue 
põhiseaduse väljatöötamisel, sest see on 
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rõhutab, kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust; toonitab, et Türgi 
võiks Euroopa Nõukogu osalisriigina saada 
kasu põhiseaduse reformiprotsessi 
käsitlevast aktiivsest dialoogist Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete 
valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad 
eeskirjad peaksid täielikult vastama 
Veneetsia komisjoni kriteeriumidele;

Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline; 
rõhutab, kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust; toonitab, et Türgi 
võiks Euroopa Nõukogu osalisriigina saada 
kasu põhiseaduse reformiprotsessi 
käsitlevast aktiivsest dialoogist Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete 
valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad 
eeskirjad peaksid täielikult vastama 
Veneetsia komisjoni kriteeriumidele; 

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 
põhiseaduse muudatusettepaneku osas 
üksmeelele jõudmise eest ja palub selle 
liikmetel jätkata tööd Türgi uue 
põhiseaduse väljatöötamisel, sest see on 
Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline; 
rõhutab, kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust; toonitab, et Türgi 
võiks Euroopa Nõukogu osalisriigina saada 
kasu põhiseaduse reformiprotsessi 
käsitlevast aktiivsest dialoogist Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete 
valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad 
eeskirjad peaksid täielikult vastama 
Veneetsia komisjoni kriteeriumidele;

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 
põhiseaduse muudatusettepaneku osas 
üksmeelele jõudmise eest ja palub selle 
liikmetel jätkata tööd Türgi uue 
põhiseaduse väljatöötamisel, sest see on 
Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline; 
rõhutab, kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust; toonitab, et Türgi 
võiks Euroopa Nõukogu osalisriigina saada 
kasu põhiseaduse reformiprotsessi 
käsitlevast aktiivsest dialoogist Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et 
põhiseadusmuudatused tuleks läbi viia 
läbipaistval ja kaasaval moel ning 
kodanikuühiskond tuleks kõigil etappidel 
täielikult kaasata; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete 
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valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad 
eeskirjad peaksid täielikult vastama 
Veneetsia komisjoni kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Anna Maria Corazza Bildt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 
põhiseaduse muudatusettepaneku osas 
üksmeelele jõudmise eest ja palub selle 
liikmetel jätkata tööd Türgi uue 
põhiseaduse väljatöötamisel, sest see on 
Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline; 
rõhutab, kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust; toonitab, et Türgi 
võiks Euroopa Nõukogu osalisriigina saada 
kasu põhiseaduse reformiprotsessi 
käsitlevast aktiivsest dialoogist Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete 
valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad 
eeskirjad peaksid täielikult vastama 
Veneetsia komisjoni kriteeriumidele;

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 
põhiseaduse muudatusettepaneku osas 
üksmeelele jõudmise eest ja palub selle 
liikmetel jätkata kiiresti tööd Türgi uue 
põhiseaduse väljatöötamisel, sest see on 
Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline; 
rõhutab, kui tähtis on saavutada üksmeel 
põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus 
selles suhtes, milline on mõjus võimude 
lahususe süsteem ja kuidas määratleda 
kaasavalt kodakondsust, et tulemuseks 
oleks täiesti demokraatlik põhiseadus, mis 
tagab võrdsed õigused kõigile Türgi 
inimestele; toonitab, et Türgi võiks 
Euroopa Nõukogu osalisriigina saada kasu 
põhiseaduse reformiprotsessi käsitlevast 
aktiivsest dialoogist Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete 
valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad 
eeskirjad peaksid täielikult vastama 
Veneetsia komisjoni kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. peab murettekitavaks valitsuse 
reageerimist korruptsiooniskandaalile 
2013. aasta detsembris ning rõhutab, et 
ametivõimud peavad kooskõlas Euroopa 
standarditega tagama kohtusüsteemi 
sõltumatuse igas olukorras; rõhutab 
vajadust luua kriminaalpolitsei, kes allub 
kohtunikule;

Or. fr

Muudatusettepanek 115
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. toonitab, et rohkem edusamme tuleb 
teha töö- ja ametiühingute õiguste 
valdkonnas; palub Türgil alustada tööd 
selle ala õigusaktidega, et tagada nende 
kooskõla ELi acquis' ja ILO 
konventsioonidega, eelkõige streigiõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste osas;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. peab murettekitavaks asjaolu, et 
edasiminekut ei ole toimunud 
diskrimineerimisvastaste õigusaktide 
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vallas ning et kehtivad 
diskrimineerimisvastased seadused on 
ebapiisavad ega vasta ELi acquis’le; 
rõhutab, et kiiresti on vaja ulatuslikke 
diskrimineerimisvastaseid õigusakte, 
samuti on vaja luua organ, kes tegeleb 
diskrimineerimise tõkestamise ning 
võrdõiguslikkuse tagamisega, et kaitsta 
üksikisikuid etnilisel kuuluvusel, usulistel 
veendumustel, sool, vanusel, puuetel, 
seksuaalsel sättumusel või seksuaalsel 
identiteedil põhineva diskrimineerimise 
eest;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30.
septembril 2013 esitatud
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna 
kõikide rühmade asjakohaseks 
kaasamiseks; palub valitsusel tagada, et 
vihakuritegusid käsitlevad õigusaktid 
kaitsevad kõiki kodanikke, sh vähemusi 
ning lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja 
intersoolisi inimesi;

7. juhib tähelepanu sellele, et valitsuse 30.
novembril 2013 esitatud
demokratiseerimispakett on täielik farss, 
võttes muu hulgas arvesse viimase aja 
sündmusi; palub valitsusel tagada, et 
vihakuritegusid käsitlevad õigusaktid 
kaitsevad kõiki kodanikke, sh vähemusi, 
nagu kristlasi ja juute, ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

Or. nl

Muudatusettepanek 118
Graham Watson
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja nõuab 
selle rakendamist ning palub valitsusel 
rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi; palub valitsusel viivitamata 
esitada reformipaketi, mis hõlmaks 
mõningaid väga olulisi küsimusi, mida 30. 
septembri demokratiseerimispakett ei 
sisalda, nagu aleviitide küsimus;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Alojz Peterle

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja nõuab 
selle rakendamist ning palub valitsusel 
rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
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muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid,
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi; palub valitsusel viivitamata 
esitada reformipaketi, mis hõlmaks 
mõningaid väga olulisi küsimusi, mida 30. 
septembri demokratiseerimispakett ei 
sisalda, nagu aleviitide küsimus;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja nõuab 
selle rakendamist ning palub valitsusel 
rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks, et 
tugevdada demokraatiat ja paremini 
peegeldada riigis leiduvat pluralismi;
palub valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh kõiki kogukondi, vähemusi 
ning lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja 
intersoolisi inimesi;

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel kiiresti rakendada 
väljakuulutatud meetmeid, konsulteerides
rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 

7. nõuab valitsuse 30. septembril 2013 
esitatud demokratiseerimise paketi
viivitamatut rakendamist ning palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
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muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

Or. el

Muudatusettepanek 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke;

Or. it

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi; kutsub valitsust üles rakendama 
meetmeid aleviitide kogukonna õiguste 
parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 

7. väljendab heameelt valitsuse 30.
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
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geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi; peab kahetsusväärseks, et 
reformipaketist on puudu olulisi 
küsimusi, nagu aleviitide kogukonna 
õiguste probleem, ning kutsub valitsust 
sellega seoses üles nende küsimustega 
viivitamatult tegelema;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi; nõuab uusi jõupingutusi roma 
vähemuse diskrimineerimise vastu ning 
tööhõive suurendamiseks ja koolist 
väljalangemise vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

7. nõuab valitsuse 30. septembril 2013 
esitatud demokratiseerimise paketi
täielikku rakendamist ning palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise 
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 
geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Krzysztof Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise künnise
vähendamiseks ja Türgi ühiskonna kõikide 
rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub 
valitsusel tagada, et vihakuritegusid 
käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki 
kodanikke, sh vähemusi ning lesbisid, 

7. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013 esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ja palub 
valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel 
opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt 
konsulteerida ning jätkata oma 
reformialaseid pingutusi valimissüsteemi 
muutmise vallas, sh 10 %lise
valimiskünnise vähendamiseks ja Türgi 
ühiskonna kõikide rühmade asjakohaseks 
kaasamiseks; palub valitsusel tagada, et 
vihakuritegusid käsitlevad õigusaktid 
kaitsevad kõiki kodanikke, sh vähemusi 



PE526.229v01-00 74/121 AM\1014601ET.doc

ET

geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 
inimesi;

ning lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja 
intersoolisi inimesi;

Or. pl

Muudatusettepanek 129
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. palub valitsusel esitada uue 
reformipaketi, et asuda lahendama 
otsustamata ja olulisi küsimusi, nagu 
aleviitide küsimus, mida 2013. aasta 30. 
septembri demokratiseerimispakett ei 
hõlmanud; 

Or. en

Muudatusettepanek 130
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. märgib, et on küll tehtud pingutusi 
dialoogi tõhustamiseks mittemoslemi 
usukogukondadega, kuid tegelikkuses ei 
ole diskrimineerimise probleem ja 
jätkuvad vaidlused omandiõiguste üle 
lahendust leidnud; kutsub Türgit üles 
rakendama usutunnistuse küsimuses ja 
veendumuste tõttu sõjaväeteenistusest 
keeldumiste puhul Euroopa inimõiguste 
ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
ühtesobivat õigusraamistikku;

Or. en
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Muudatusettepanek 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. hindab positiivselt uusi institutsioone 
– ombudsmani institutsiooni ja Türgi 
inimõiguste institutsiooni, mis alustasid 
tegevust 2013. aastal ja millega 
üksikisikutele loodi täiendavad 
mehhanismid oma põhiõiguste ja -
vabaduste kaitset taotleda; 

Or. en

Muudatusettepanek 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud 
käimasolevaid haldusuurimisi ja Gezi 
pargi sündmustega seotud kaebuste 
uurimist ombudsmani poolt ning eeldab, 
et nad tegelevad nende küsimustega 
viivitamatult; palub Türgil kehtestada
asjakohane sisekontrolli kord ja luua 
sõltumatu järelevalveorgan 

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
peab kahetsusväärseks asjaolu, et Gezi
sündmustest saadik on tööd teiste suurte 
projektidega, sealhulgas tee-ehitus Lähis-
Ida tehnikaülikooli territooriumil 
Ankaras ja kolmanda silla ehitamine üle 
Bosporuse väina, jätkatud kellegagi 
konsulteerimata ning asjaomaste 
elanikerühmade suure osa vastuseisust 
hoolimata;
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politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

Or. fr

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

8. väljendab sügavat kahetsust 
inimohvrite pärast Gezi pargis protestijate 
hulgas ja politseijõudude hulgas, 
ülemäärase jõu kasutamise pärast politsei 
poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; asub seisukohale, 
et Gezi pargis toimunud protestid annavad 
tunnistust nii elujõulise kodanikkonna 
olemasolust Türgis kui ka oluliste 
reformide vajadusest, et edendada 
põhiõiguste järgimist; rõhutab, kui oluline 
on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
peab tervitatavaks siseministeeriumi 
algatatud käimasolevaid haldusuurimisi ja 
Gezi pargi sündmustega seotud kaebuste 
uurimist ombudsmani poolt ning eeldab, et 
nad tegelevad nende küsimustega 
viivitamatult; palub Türgil kehtestada 
asjakohane sisekontrolli kord ja luua 
sõltumatu järelevalveorgan politseipoolsete 
õigusrikkumiste uurimiseks; on arvamusel, 
et Gezi pargi sündmused rõhutavad 
vajadust laiaulatuslike reformide järele, et 
tagada kogunemisvabaduse austamine;
soovitab Türgi siseministril ja Türgi 
politseil võtta kasutusele meetodid, mis 
võimaldavad avalikke proteste ohjata 
vähemate vastasseisudega, ning eelkõige 
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mitte arreteerida oma töökohustustusi 
täitvaid advokaate ja meditsiinitöötajaid 
või nende tööd takistada;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

8. asub seisukohale, et Gezi pargis ja mujal 
Türgis toimunud protestid annavad 
tunnistust nii elujõulise kodanikkonna 
olemasolust Türgis kui ka oluliste 
reformide vajadusest, et edendada 
põhiõiguste järgimist; rõhutab, kui oluline 
on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargis ja mujal 
Türgis toimunud sündmustega seotud 
kaebuste uurimist ombudsmani poolt;
palub Türgil kehtestada asjakohane 
sisekontrolli kord ja luua sõltumatu 
järelevalveorgan politseipoolsete 
õigusrikkumiste uurimiseks; on arvamusel, 
et Gezi pargis ja mujal Türgis toimunud
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada
sõna-, ajakirjandus- ja
kogunemisvabaduse austamine;

Or. nl
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Muudatusettepanek 135
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja Türgi valitsuse riikliku 
vägivalla pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine; kutsub 
Türgi valitsust uuesti läbi vaatama oma 
sotsiaalseid, poliitilisi, kultuurilisi ja 
majanduslikke meetmeid, mis olid Gezi 
pargi rahvaülestõusu puhkemise 
peamiseks põhjuseks;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on väga mures uue määruse 
vastuvõtmise pärast, millega politseil 
lubataks võimalikke 
protestimeeleavaldajaid ilma prokuröri 
või kohtuniku korralduseta kinni pidada 
12–24 tundi; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
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Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja kohtulikke uurimisi ning
Gezi pargi sündmustega seotud kaebuste 
uurimist ombudsmani poolt ning eeldab, et 
nad tegelevad nende küsimustega 
viivitamatult; rõhutab, et 
politseiametnikud, kes on vastutavad 
ebaproportsionaalse ja ülemäärase jõu 
kasutamise eest, millega protestijatele 
tekitati raskeid vigastusi, on suuremas 
osas kohtu alla andmata; rõhutab, et vaja 
on suurt poliitilist otsustavust, et raskete 
vigastuste tekitamise eest vastutavad 
isikud kohtu alla anda ning võidelda 
karistamatuse kultuuriga, kuna vastavalt 
seadusele nr 4483 on politseiametnike 
vastu uurimise alustamise eeltingimuseks 
kuberneri luba; palub Türgil kehtestada 
asjakohane sisekontrolli kord ja luua 
sõltumatu järelevalveorgan politseipoolsete 
õigusrikkumiste uurimiseks; on arvamusel, 
et Gezi pargi sündmused rõhutavad 
vajadust laiaulatuslike reformide järele, et 
tagada kogunemisvabaduse austamine;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
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elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi; 
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab,
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi; 
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine; peab 
kahetsusväärseks kohtute ilmset 
suutmatust karistada neid riigiametnikke, 
kes vastutavad vägivalla kasutamise eest 
Gezi pargi protestidega seoses;

Or. en

Muudatusettepanek 139
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste ja kiirete reformide 
vajadusest, et edendada põhiõiguste 
järgimist; rõhutab, kui oluline on kaasata 
kodanikuühiskond struktuursemalt otsuste 
tegemise protsessi; väljendab sügavat 
kahetsust inimohvrite pärast protestijate ja 
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hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

politseijõudude hulgas, ülemäärase jõu 
kasutamise pärast politsei poolt ja mitmete 
protestijate vägivallaaktide pärast; peab 
tervitatavaks siseministeeriumi algatatud 
käimasolevaid haldusuurimisi ja Gezi pargi 
sündmustega seotud kaebuste uurimist 
ombudsmani poolt ning eeldab, et nad 
tegelevad nende küsimustega viivitamatult;
palub Türgil kehtestada asjakohane 
sisekontrolli kord ja luua sõltumatu 
järelevalveorgan politseipoolsete 
õigusrikkumiste uurimiseks; on arvamusel, 
et Gezi pargi sündmused rõhutavad 
vajadust laiaulatuslike reformide järele, et 
tagada kogunemisvabaduse austamine;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Marusya Lyubcheva

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi, 
ning rõhutab dialoogi vajalikkust;
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
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uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

Or. bg

Muudatusettepanek 141
Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi; 
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

8. asub seisukohale, et Gezi pargis 
toimunud protestid annavad tunnistust nii 
elujõulise kodanikkonna olemasolust 
Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, 
et edendada põhiõiguste järgimist; rõhutab, 
kui oluline on kaasata kodanikuühiskond 
struktuursemalt otsuste tegemise protsessi; 
väljendab sügavat kahetsust inimohvrite 
pärast protestijate ja politseijõudude 
hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast 
politsei poolt ja mitmete protestijate 
vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks 
siseministeeriumi algatatud käimasolevaid 
haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega 
seotud kaebuste uurimist ombudsmani 
poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende 
küsimustega viivitamatult; palub Türgil 
kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja 
luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste 
uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi 
sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine; loodab, et 
Türgi valitsus respekteerib avalikke kohti 
ja rohealasid ning ei too inimeste 
elukvaliteeti ohvriks ühekülgsele 
majanduskasvule;
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Or. el

Muudatusettepanek 142
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. kutsub Türgi ametivõime üles kiiresti 
lõpule viima kohtumenetlusi, mida on 
alustatud nende isikute vastu, kes on 
vastutavad inimeste hukkumise eest Gezi 
pargi sündmustes, ning jälgib 
tähelepanelikult nende kohtuasjade 
edenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. väljendab sügavat kahetsust 
inimohvrite pärast protestijate ja 
politseijõudude hulgas, ülemäärase jõu 
kasutamise pärast politsei poolt ja mitmete 
protestijate vägivallaaktide pärast; peab 
tervitatavaks siseministeeriumi algatatud 
haldusuurimisi ja Gezi pargi 
sündmustega seotud kaebuste uurimist 
ombudsmani poolt ning eeldab, et nad 
tegelevad nende küsimustega 
viivitamatult; toetab ombudsmani 
ettepanekuid muuta politsei jõukasutuse 
viisi; palub Türgil kehtestada asjakohane 
sisekontrolli kord ja luua sõltumatu 
järelevalveorgan politseipoolsete 
õigusrikkumiste uurimiseks; peab 
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kahetsusväärseks, et õiguslik vastus 
protestijate surmasaamisele on olnud 
ebarahuldav, kuna sellesse segatud 
politseiametnikke ei ole kas vastutusele 
võetud (Abdullah Cömerti surmajuhtum) 
või on menetlemisel eiratud eeskirju 
(Ethem Sarısülüki surmajuhtum); on 
mures meditsiinitöötajate, advokaatide, 
haritlaste, üliõpilaste ja kutseühingute 
vastu suunatud meetmete pärast, mida on 
rakendatud seoses nende vägivallatute 
aktsioonidega, mis toimusid Gezi pargi 
sündmuste käigus; hindab positiivselt nn 
demokratiseerimispaketis esitatud 
meeleavaldamise õiguse reformimise 
kavatsust; on aga veendunud, et Gezi 
pargi sündmused rõhutavad vajadust 
laiaulatuslike reformide järele, et tagada 
kogunemisvabaduse austamine;

Or. fr

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. kordab aktiivsete ja sõltumatute 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
olulisust demokraatia jaoks; toonitab, kui 
tähtis on dialoog nende 
organisatsioonidega, ning rõhutab nende 
üliolulist osa paremale piirkondlikule 
sotsiaal- ja poliitilisi küsimusi käsitlevale 
koostööle kaasa aitamises; tunneb 
seepärast muret, et kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele määratakse jätkuvalt 
trahve, tehakse haldustakistusi ja nende 
suhtes algatatakse tegevuse lõpetamise 
menetlusi ning et konsulteerimine 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
on ikka veel pigem erand ja mitte reegel; 
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tunnustab Türgi valitsuse paranenud 
koostööd valitsusväliste 
organisatsioonidega, kuid nõuab nendega 
ulatuslikumat konsulteerimist poliitika 
kujundamisel, sealhulgas eri valdkondade 
poliitika ja õigusaktide väljatöötamisel 
ning asutuste tegevuse järelevalves;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. märgib, et enneolematu protestilaine 
näitab ka paljude Türgi kodanike 
õigustatud püüdeid demokraatia 
süvendamiseks; kordab, et 
demokraatlikus riigis peavad 
valitsusvõimud edendama sallivust ning 
tagama kõikidele kodanikele usu ja 
tõekspidamiste vabaduse; kutsub valitsust 
üles austama Türgi ühiskonna pluralismi 
ja rikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
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sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab muret 
meediakanalite omanike ja ajakirjanike
seas laialt levinud enesetsensuuri pärast;
väljendab muret asjaolu pärast, et praegu 
viibib eelvangistuses erakordselt palju 
ajakirjanikke, ja kutsub Türgi õigusasutusi 
üles neid juhtumeid võimalikult kiiresti 
läbi vaatama ja lahendama;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; kritiseerib 
asjaolu, et praegu arvatakse Türgis olevat 
15 000 blokeeritud veebisaiti, et Türgi 
valitsus keeldub tühistamast tagurlikke 
õigusnorme, näiteks terrorismivastase 
seaduse artiklit 8, ning et paljusid 
inimõiguste aktiviste hoitakse vangis 
karistusseadustiku artikli 301 alusel, mille 
kohaselt „Türgi rahvuse solvamine” 
loetakse kuriteoks; väljendab taas muret 
tava pärast esitada kriminaalsüüdistusi 
inimõiguste kaitsjate, aktivistide ja 
ajakirjanike vastu, kes esitavad tõendeid 
inimõiguste rikkumise kohta või 
tõstatavad muid avalikkuse jaoks olulisi 
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võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

probleeme; leiab, et arvamuste 
kriminaliseerimine on peamine takistus, 
mille tõttu Türgis ei ole inimõigused 
täielikult kaitstud; kritiseerib ka 
julgeolekuteenistuste endale võetud voli 
jälgida sotsiaalmeedia kanaleid selleks, et 
arreteerida tuhandeid kodanikke; tuletab 
meelde, et sõnavabadus ja meedia 
pluralism on Euroopa väärtuste keskmes ja 
sõltumatu ajakirjandus on demokraatliku 
ühiskonna jaoks hädavajalik; väljendab 
taas muret asjaolu üle, et suur osa meediast 
kuulub suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke ja sõjaväelasi, ja kutsub 
Türgi õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
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koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; on mures, et ajakirjanikke on 
massiteabevahenditest vallandatud 
valitsuse kritiseerimise pärast; peab 
äärmiselt murettekitavaks kriitilise 
hoiakuga massiteabevahendite omanike 
karistamiseks kasutatud menetlusi; peab 
murettekitavaks riigi institutsioonide 
poolse, peamiselt opositsioonilistele 
massiteabevahenditele suunatud 
akrediteerimise tagajärgi, väljendab muret 
asjaolu pärast, et praegu viibib 
eelvangistuses erakordselt palju 
ajakirjanikke, ja kutsub Türgi õigusasutusi 
üles neid juhtumeid võimalikult kiiresti 
läbi vaatama ja lahendama;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; rõhutab, et 
sõnavabadus laieneb ka digitaal- ja 
sotsiaalmeediale; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
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et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; peab taunitavaks, et praegu 
viibib eelvangistuses erakordselt palju 
ajakirjanikke, ja kutsub Türgi õigusasutusi 
üles neid juhtumeid võimalikult kiiresti 
läbi vaatama ja lahendama;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; on mures nende 
ajakirjanike vallandamise pärast, kes 
kritiseerisid valitsust muudel asjaoludel, 
eelkõige Hasan Cemal of Milliyeti ja 
Nazlı Ilıcak of Sabahi juhtumitega seoses; 
tuletab meelde, et sõnavabadus ja meedia 
pluralism on Euroopa väärtuste keskmes ja 
sõltumatu ajakirjandus on demokraatliku 
ühiskonna jaoks hädavajalik; väljendab 
taas muret asjaolu üle, et suur osa meediast 
kuulub suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

Or. fr
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Muudatusettepanek 151
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargis 
ning riigis mujal toimunud sündmusi 
kajastati Türgi meedias väga piiratult, 
osaliselt tsensuuri, eriti enesetsensuuri 
tõttu, ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati ja/või arreteeriti;
rõhutab, et eespool kirjeldatu näitab 
Erdoğani režiimi repressiivset olemust;
tuletab meelde, et sõnavabadus ja meedia 
pluralism on Euroopa väärtuste keskmes ja 
sõltumatu ajakirjandus on demokraatliku 
ühiskonna jaoks hädavajalik; väljendab 
taas muret asjaolu üle, et suur osa meediast 
kuulub suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

Or. nl

Muudatusettepanek 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
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piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; kritiseerib teravalt asjaolu, et 
praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, mis kahjustab sõna- ja 
meediavabadust, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Alojz Peterle

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
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nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

nähtusele, millest tuleneb suur surve 
valitsust kritiseerivatele ajakirjanikele; 
väljendab muret asjaolu pärast, et praegu 
viibib eelvangistuses erakordselt palju 
ajakirjanikke, ja kutsub Türgi õigusasutusi 
üles neid juhtumeid võimalikult kiiresti 
läbi vaatama ja lahendama;

Or. en

Muudatusettepanek 154
Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ning mõistab kindlalt hukka 
nende ajakirjanike vallandamise, kes 
kritiseerisid valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret asjaolu pärast, 
et praegu viibib eelvangistuses erakordselt 
palju ajakirjanikke, ja kutsub Türgi 
õigusasutusi üles neid juhtumeid 
võimalikult kiiresti läbi vaatama ja 
lahendama;

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi 
sündmusi kajastati Türgi meedias väga 
piiratult ja ajakirjanikud, kes kritiseerisid 
valitsuse reageeringut nendele 
sündmustele, vallandati; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meedia pluralism on 
Euroopa väärtuste keskmes ja sõltumatu 
ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna 
jaoks hädavajalik; väljendab taas muret 
asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub 
suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde 
koondunud, ja juhib tähelepanu laialt 
levinud ja murettekitavale meediakanalite 
omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri 
nähtusele; väljendab muret 
valitsusevastaseid seisukohti väljendanud 
ajakirjanike vallandamise pärast ning 
kriitiliste meediaväljaannete omanike 
karistamise pärast; väljendab muret 
asjaolu pärast, et praegu viibib 
eelvangistuses erakordselt palju 
ajakirjanikke, ja kutsub Türgi õigusasutusi 
üles neid juhtumeid võimalikult kiiresti 
läbi vaatama ja lahendama;

Or. el

Muudatusettepanek 156
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 α. väljendab suurt muret 17. detsembrist 
alates toimunud sündmuste pärast; 
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rõhutab eriliselt vajadust tagada 
sõltumatus ja erapooletus kohtuasutuste 
poolt läbiviidavate juurdluste ning 
korruptsioonijuhtumite uurimise juures;

Or. el

Muudatusettepanek 157
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. nõuab, et kõik kohtuprotsessid 
ajakirjanike üle viidaks läbi läbipaistvalt, 
austades õigusriigi põhimõtteid ja tagades 
asjakohased tingimused, nagu selliste 
ruumide leidmine, mis sobivad asjaomase 
kohtuprotsessi läbiviimiseks, täpsete 
protokollide andmine kinnipeetavatele ja 
teabe andmine ajakirjanikele nende vastu 
esitatud süüdistuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. märgib, et Armeenia genotsiidi 
mälestusüritused toimusid 24. aprillil 
2013. aastal, neljandal järjestikusel 
aastal, eri paikades üle kogu Türgi, 
sealhulgas Istanbulis asuval Taksimi 
väljakul, ilma et ametivõimud oleksid 
kuidagi sekkunud; tunneb heameelt 
sellise muutuse üle ning üha laieneva 
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arutelu üle Türgi ühiskonnas ja meedias 
1915. aasta pärandi teemal; julgustab 
ametivõime kõnealuseid mälestusüritusi 
jätkuvalt toetama;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. juhib tähelepanu avalik-õiguslike 
meediakanalite erilisele osatähtsusele 
demokraatia tugevdamisel, eelkõige 
sellega, et nad täidavad kodanike 
teabevajadusi ja võimaldavad neil osaleda 
otsuste tegemises; kutsub sellega seoses 
ametivõimusid üles tagama nende 
sõltumatuse ja jätkusuutlikkuse vastavalt 
Euroopa standarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. märgib, et enneolematu protestilaine 
peegeldab samuti paljude Türgi kodanike 
õiguspärast muret asjaolu pärast, et 
valitsus soovib kehtestada ühtset eetiliste 
väärtuste ja usuliste tõekspidamiste kogu 
tervele Türgi ühiskonnale; kordab, et 
demokraatlikus riigis peab valitsus 
edendama sallivust ning tagama kõikidele 
kodanikele usu ja tõekspidamiste 
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vabaduse; kutsub valitsust üles austama 
Türgi ühiskonna pluralismi ja rikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. tunneb muret ajakirjanike olukorra ja 
meediavabaduse pärast Türgis; juhib 
tähelepanu avalik-õiguslike 
meediakanalite erilisele osatähtsusele 
demokraatia tugevdamisel, eelkõige 
sellega, et nad täidavad kodanike 
teabevajadusi ja võimaldavad neil osaleda 
otsuste tegemises; kutsub sellega seoses 
ametivõimusid üles tagama nende 
sõltumatuse ja jätkusuutlikkuse vastavalt 
Euroopa standarditele;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. võtab teadmiseks, et 2011. aastal 
loodud parlamendi ajutine delegatsioon 
Türgis ajakirjanike üle peetavate 
protsesside jälgimiseks, millele viidati 
parlamendi resolutsioonis Türgi 2011. 
aasta eduaruande kohta ning parlamendi 
resolutsioonis Türgi 2012. aasta 
eduaruande kohta, esitas faktiliste 
tähelepanekute põhjal 2013. aastal 
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vahearuande ning esitab 2014. aasta 
esimesel poolaastal lõpliku 
tegevusaruande;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. juhib tähelepanu avalik-õiguslike 
meediakanalite osatähtsusele demokraatia 
tugevdamisel, eelkõige sellega, et nad 
täidavad kodanike teabevajadusi ja 
võimaldavad neil osaleda otsuste 
tegemises; kutsub ametivõime üles 
tagama avalik-õigusliku meedia 
sõltumatuse ja jätkusuutlikkuse kooskõlas 
Euroopa standarditega;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. väljendab suurt muret asjaolu pärast, 
et Türgi peaminister Recep Tayyip 
Erdoğan pääses rahvusvahelise kriitika 
eest eelmisel suvel toimunud 
rahumeelsete meeleavaldajate vägivaldse 
mahasurumise pärast ning ka hiljuti 
paljastunud korruptsioonijuhtumite 
pärast, mille osalised olid peaministri 
enda õiguse ja arengupartei juhtivad 
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liikmed, mis on põhjustanud uusi 
tänavarahutusi; rõhutab, et mäss Türgi 
peaministri ning õiguse ja arengupartei 
vastu näitab, et ilmaliku kaasaegsuse ja 
islami traditsioonide vahel Türgis valitseb 
suur lõhe; on mures asjaolu pärast, et 
Erdogani valitsust on süüdistatud 
korruptsioonijuhtumi tõhusa uurimise 
takistamises ning kutsub seepärast Türgi 
valitsust üles tagama, et laiaulatusliku 
altkäemaksujuhtumi uurimine toob esile 
kõik süüdlased lisaks sellele, et toimub 
kohtusüsteemi põhjalik 
ümberstruktureerimine;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib Türgi ühiskonna muret 
Ergenekoni juhtumi menetluse üleliia 
suure ulatuse ja puudujääkide pärast, mis –
nii nagu juhtus Sledgehammeri 
kohtuasjaga – on vähendanud
kohtuotsuse aktsepteeritavust; rõhutab 
eelneva valguses taas, et Kurdistani 
kogukondade liidu (KCK) kohtumenetlus 
peab näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi tugevust 
ning nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut 
ja läbipaistvat toimimist ning põhiõiguste 
kindlat ja tingimusteta austamist;

10. märgib Türgi ühiskonna muret 
Ergenekoni ja Sledgehammeri kohtuasja
üleliia suure ulatuse, tõendite väidetava 
fabritseerimise ja nõuetekohase protsessi
puudujääkide pärast; tuletab meelde, et 
meelevaldse kinnipidamise küsimusega 
tegelev ÜRO töörühm leidis, et
Sledgehammeri kohtuasja süüdistatavaid 
hoiti kinni, rikkudes kodaniku- ja 
poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti; 
rõhutab eelneva valguses taas, et 
Kurdistani kogukondade liidu (KCK) 
kohtumenetlus peab näitama Türgi 
demokraatlike institutsioonide ja 
kohtusüsteemi tugevust ning nõuetekohast, 
sõltumatut, erapooletut ja läbipaistvat 
toimimist ning põhiõiguste kindlat ja 
tingimusteta austamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 166
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib Türgi ühiskonna muret 
Ergenekoni juhtumi menetluse üleliia suure 
ulatuse ja puudujääkide pärast, mis – nii 
nagu juhtus Sledgehammeri kohtuasjaga –
on vähendanud kohtuotsuse 
aktsepteeritavust; rõhutab eelneva valguses 
taas, et Kurdistani kogukondade liidu 
(KCK) kohtumenetlus peab näitama Türgi 
demokraatlike institutsioonide ja 
kohtusüsteemi tugevust ning nõuetekohast, 
sõltumatut, erapooletut ja läbipaistvat 
toimimist ning põhiõiguste kindlat ja 
tingimusteta austamist;

10. märgib Türgi ühiskonna muret 
Ergenekoni juhtumi menetluse üleliia suure 
ulatuse ja puudujääkide ja kohtualuste 
vastu esitatud vastuoluliste tõendite 
väidetava kasutamise pärast, mis – nii 
nagu juhtus Sledgehammeri kohtuasjaga –
on vähendanud kohtuotsuse 
aktsepteeritavust; rõhutab eelneva valguses 
taas, et Kurdistani kogukondade liidu 
(KCK) kohtumenetlus peab näitama Türgi 
demokraatlike institutsioonide ja 
kohtusüsteemi tugevust ning nõuetekohast, 
sõltumatut, erapooletut ja läbipaistvat 
toimimist ning põhiõiguste kindlat ja 
tingimusteta austamist;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib Türgi ühiskonna muret 
Ergenekoni juhtumi menetluse üleliia suure 
ulatuse ja puudujääkide pärast, mis – nii 
nagu juhtus Sledgehammeri kohtuasjaga –
on vähendanud kohtuotsuse 
aktsepteeritavust; rõhutab eelneva valguses 
taas, et Kurdistani kogukondade liidu 
(KCK) kohtumenetlus peab näitama Türgi 
demokraatlike institutsioonide ja 
kohtusüsteemi tugevust ning nõuetekohast, 
sõltumatut, erapooletut ja läbipaistvat 
toimimist ning põhiõiguste kindlat ja 

10. märgib Türgi ühiskonna muret 
Ergenekoni juhtumi menetluse üleliia suure 
ulatuse ja puudujääkide pärast, mis – nii 
nagu juhtus Sledgehammeri kohtuasjaga ja
Füsun Erdoğani süüdimõistmisega – on 
vähendanud kohtuotsuse aktsepteeritavust;
väljendab muret kohtuliku tagakiusamise 
pärast, mille ohver on Pınar Selek olnud 
16 aastat; rõhutab eelneva valguses taas, et 
Kurdistani kogukondade liidu (KCK) 
kohtumenetlus peab näitama Türgi 
demokraatlike institutsioonide ja 
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tingimusteta austamist; kohtusüsteemi tugevust ning nõuetekohast, 
sõltumatut, erapooletut ja läbipaistvat 
toimimist ning põhiõiguste kindlat ja 
tingimusteta austamist;

Or. fr

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib Türgi ühiskonna muret 
Ergenekoni juhtumi menetluse üleliia suure 
ulatuse ja puudujääkide pärast, mis – nii 
nagu juhtus Sledgehammeri kohtuasjaga –
on vähendanud kohtuotsuse 
aktsepteeritavust; rõhutab eelneva valguses 
taas, et Kurdistani kogukondade liidu 
(KCK) kohtumenetlus peab näitama Türgi 
demokraatlike institutsioonide ja 
kohtusüsteemi tugevust ning nõuetekohast, 
sõltumatut, erapooletut ja läbipaistvat 
toimimist ning põhiõiguste kindlat ja 
tingimusteta austamist;

10. märgib Türgi ühiskonna muret 
Ergenekoni juhtumi menetluse üleliia suure 
ulatuse ja puudujääkide pärast, mis – nii 
nagu juhtus Sledgehammeri kohtuasjaga –
on vähendanud kohtuotsuse 
aktsepteeritavust; rõhutab eelneva valguses 
taas, et Kurdistani kogukondade liidu 
(KCK) kohtumenetlus peab näitama Türgi 
demokraatlike institutsioonide ja 
kohtusüsteemi tugevust ning nõuetekohast, 
sõltumatut, erapooletut ja läbipaistvat 
toimimist ning põhiõiguste kindlat ja 
tingimusteta austamist; kutsub ELi Ankara 
delegatsiooni üles jälgima 
tähelepanelikult nende kohtuasjade 
edasisi arenguid, sealhulgas võimalikke 
apellatsioonimenetlusi ning 
kinnipidamistingimusi, ning andma 
nendest teada komisjonile ja Euroopa 
Parlamendile; 

Or. en

Muudatusettepanek 169
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. väljendab seoses hiljutise 
korruptsiooniskandaaliga, milles osalesid 
Türgi valitsuse liikmed, suurt muret selle 
pärast, et on takistatud kohtu ja politsei 
tööd, konfiskeerides juhtumiga seotud 
dokumente ning vallandades või viies üle 
kohtuametnikke ja politseinikke; kutsub 
Türgi valitsust üles hoiduma 
kohtuprotsessi sekkumisest ning võtma 
kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et 
seaduste rikkumise süüdistusi uuritakse 
läbipaistval ja erapooletul viisil;

Or. de

Muudatusettepanek 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
kasutusele on võetud võimalus esitada 
Türgi konstitutsioonikohtule 
individuaalseid kaebusi, mis võimaldab 
Türgi kodanikel kasutada oma õigust 
esitada oma kaebus isiklikult 
konstitutsioonikohtule, enne kui nad 
esitavad selle Euroopa Inimõiguste 
Kohtule;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib, et kohtusüsteemi kolmanda 
reformipaketi rakendamise tulemusena on 
vabastatud märkimisväärne arv 
kinnipeetuid, ja väljendab heameelt 
kohtusüsteemi neljanda reformipaketi kui 
järgmise tähtsa sammu üle Türgi 
kohtusüsteemi ELi standardite ja 
väärtustega vastavusse viimisel; toob 
eelkõige välja i) uue olulise vahetegemise 
sõnavabaduse ning vägivalla või 
terrorismiaktide toimepanekule õhutamise 
vahel, ii) selle, et kuriteo või kurjategija 
ülistamisega seotud kuriteod on nüüd 
piiratud üksnes juhtumitega, mille puhul 
esineb selge ja otsene oht avalikule korrale,
ja iii) selle, et organisatsiooni nimel 
sellesse mittekuuluvate isikute poolt 
kuriteo toimepaneku kohaldamisala on 
kitsendatud nii, et seda kohaldatakse vaid 
relvastatud organisatsioonidele;

11. rõhutab, et Türgi kohtusüsteemi 
reform on püüdlustes tugevdada Türgis 
demokraatiat keskse tähtsusega; toonitab, 
et Türgi kohtusüsteem kannatab veel ikka 
liigsuure töökoormuse ja ebapiisava 
sõltumatuse all; märgib, et kohtusüsteemi 
kolmanda reformipaketi rakendamise 
tulemusena on vabastatud märkimisväärne 
arv kinnipeetuid, ja väljendab heameelt 
kohtusüsteemi neljanda reformipaketi kui 
järgmise tähtsa sammu üle Türgi 
kohtusüsteemi ELi standardite ja 
väärtustega vastavusse viimisel; toob 
eelkõige välja i) uue olulise vahetegemise 
sõnavabaduse ning vägivalla või 
terrorismiaktide toimepanekule õhutamise 
vahel, ii) selle, et kuriteo või kurjategija 
ülistamisega seotud kuriteod on nüüd 
piiratud üksnes juhtumitega, mille puhul 
esineb selge ja otsene oht avalikule korrale, 
ja iii) selle, et organisatsiooni nimel 
sellesse mittekuuluvate isikute poolt 
kuriteo toimepaneku kohaldamisala on 
kitsendatud nii, et seda kohaldatakse vaid 
relvastatud organisatsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib, et kohtusüsteemi kolmanda 
reformipaketi rakendamise tulemusena on 
vabastatud märkimisväärne arv 
kinnipeetuid, ja väljendab heameelt 
kohtusüsteemi neljanda reformipaketi kui 
järgmise tähtsa sammu üle Türgi 
kohtusüsteemi ELi standardite ja 

11. märgib, et kohtusüsteemi kolmanda 
reformipaketi rakendamise tulemusena on 
vabastatud märkimisväärne arv 
kinnipeetuid, ja väljendab heameelt 
kohtusüsteemi neljanda reformipaketi kui 
järgmise tähtsa sammu üle Türgi 
kohtusüsteemi ELi standardite ja 
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väärtustega vastavusse viimisel; toob 
eelkõige välja i) uue olulise vahetegemise 
sõnavabaduse ning vägivalla või 
terrorismiaktide toimepanekule õhutamise 
vahel, ii) selle, et kuriteo või kurjategija 
ülistamisega seotud kuriteod on nüüd 
piiratud üksnes juhtumitega, mille puhul 
esineb selge ja otsene oht avalikule korrale, 
ja iii) selle, et organisatsiooni nimel 
sellesse mittekuuluvate isikute poolt 
kuriteo toimepaneku kohaldamisala on 
kitsendatud nii, et seda kohaldatakse vaid 
relvastatud organisatsioonidele;

väärtustega vastavusse viimisel; kiidab 
heaks justiitsministri Sadullah Ergini töö, 
mida ta on teinud seoses laiaulatuslike 
reformidega; toob eelkõige välja i) uue 
olulise vahetegemise sõnavabaduse ning 
vägivalla või terrorismiaktide 
toimepanekule õhutamise vahel, ii) selle, et 
kuriteo või kurjategija ülistamisega seotud 
kuriteod on nüüd piiratud üksnes 
juhtumitega, mille puhul esineb selge ja 
otsene oht avalikule korrale, ja iii) selle, et 
organisatsiooni nimel sellesse 
mittekuuluvate isikute poolt kuriteo 
toimepaneku kohaldamisala on kitsendatud 
nii, et seda kohaldatakse vaid relvastatud 
organisatsioonidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 173
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib, et kohtusüsteemi kolmanda 
reformipaketi rakendamise tulemusena on 
vabastatud märkimisväärne arv 
kinnipeetuid, ja väljendab heameelt 
kohtusüsteemi neljanda reformipaketi kui 
järgmise tähtsa sammu üle Türgi 
kohtusüsteemi ELi standardite ja 
väärtustega vastavusse viimisel; toob 
eelkõige välja i) uue olulise vahetegemise 
sõnavabaduse ning vägivalla või 
terrorismiaktide toimepanekule õhutamise 
vahel, ii) selle, et kuriteo või kurjategija 
ülistamisega seotud kuriteod on nüüd 
piiratud üksnes juhtumitega, mille puhul 
esineb selge ja otsene oht avalikule korrale, 
ja iii) selle, et organisatsiooni nimel 
sellesse mittekuuluvate isikute poolt 
kuriteo toimepaneku kohaldamisala on 
kitsendatud nii, et seda kohaldatakse vaid 

11. märgib, et kohtusüsteemi kolmanda 
reformipaketi rakendamise tulemusena on 
vabastatud märkimisväärne arv 
kinnipeetuid, ja väljendab heameelt 
kohtusüsteemi neljanda reformipaketi kui 
järgmise tähtsa sammu üle Türgi 
kohtusüsteemi ELi standardite ja 
väärtustega vastavusse viimisel; toob 
eelkõige välja i) uue olulise vahetegemise 
sõna-, ajakirjandus- ja 
kogunemisvabaduse ning vägivalla või 
terrorismiaktide toimepanekule õhutamise 
vahel, ii) selle, et kuriteo või kurjategija
ülistamisega seotud kuriteod on nüüd 
piiratud üksnes juhtumitega, mille puhul 
esineb selge ja otsene oht avalikule korrale, 
ja iii) selle, et organisatsiooni nimel 
sellesse mittekuuluvate isikute poolt 
kuriteo toimepaneku kohaldamisala on 
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relvastatud organisatsioonidele; kitsendatud nii, et seda kohaldatakse vaid 
relvastatud organisatsioonidele;

Or. nl

Muudatusettepanek 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib, et kohtusüsteemi kolmanda 
reformipaketi rakendamise tulemusena on 
vabastatud märkimisväärne arv 
kinnipeetuid, ja väljendab heameelt 
kohtusüsteemi neljanda reformipaketi kui 
järgmise tähtsa sammu üle Türgi 
kohtusüsteemi ELi standardite ja 
väärtustega vastavusse viimisel; toob 
eelkõige välja i) uue olulise vahetegemise 
sõnavabaduse ning vägivalla või 
terrorismiaktide toimepanekule õhutamise 
vahel, ii) selle, et kuriteo või kurjategija 
ülistamisega seotud kuriteod on nüüd 
piiratud üksnes juhtumitega, mille puhul 
esineb selge ja otsene oht avalikule korrale, 
ja iii) selle, et organisatsiooni nimel 
sellesse mittekuuluvate isikute poolt 
kuriteo toimepaneku kohaldamisala on 
kitsendatud nii, et seda kohaldatakse vaid 
relvastatud organisatsioonidele;

11. märgib, et kohtusüsteemi kolmanda 
reformipaketi rakendamise tulemusena on 
kinnipeetud vabastatud, ja väljendab 
heameelt kohtusüsteemi neljanda 
reformipaketi kui järgmise tähtsa sammu 
üle Türgi kohtusüsteemi ELi standardite ja 
väärtustega vastavusse viimisel; toob 
eelkõige välja i) uue olulise vahetegemise 
sõnavabaduse ning vägivalla või 
terrorismiaktide toimepanekule õhutamise 
vahel, ii) selle, et kuriteo või kurjategija 
ülistamisega seotud kuriteod on nüüd 
piiratud üksnes juhtumitega, mille puhul 
esineb selge ja otsene oht avalikule korrale, 
ja iii) selle, et organisatsiooni nimel 
sellesse mittekuuluvate isikute poolt 
kuriteo toimepaneku kohaldamisala on 
kitsendatud nii, et seda kohaldatakse vaid 
relvastatud organisatsioonidele;

Or. de

Muudatusettepanek 175
Tonino Picula

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. peab tervitatavaks kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu algatusi 
edendada paljude kohtunike ja prokuröride 
koolitust inimõiguste alal ning edendada 
põhjalikku ja praktilist arusaamist Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikast; ergutab 
valitsust võtma vastu Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikal põhinevat inimõiguste 
tegevuskava, mille eesmärk on tegeleda 
küsimustega, mille Euroopa Inimõiguste 
Kohus tõstatas oma otsustes juhtumite 
puhul, kus leiti, et Türgi on rikkunud 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni sätteid; innustab 
valitsust jätkama põhjalikke kohtusüsteemi 
reforme, mis rajanevad vajadusel 
tugevdada põhiõiguste kaitset ja nende 
edendamist; toonitab sellega seoses, et 
esmajärjekorras on vaja reformida 
terrorismivastast õigust;

12. peab tervitatavaks kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu algatusi 
edendada paljude kohtunike ja prokuröride 
koolitust inimõiguste alal ning edendada 
põhjalikku ja praktilist arusaamist Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikast; ergutab 
valitsust võtma vastu Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikal põhinevat inimõiguste 
tegevuskava, mille eesmärk on tegeleda 
küsimustega, mille Euroopa Inimõiguste 
Kohus tõstatas oma otsustes juhtumite 
puhul, kus leiti, et Türgi on rikkunud 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni sätteid; väljendab 
muret seoses nende politseinike ja 
prokuröride hiljutise asendamise pärast, 
kes osalesid aktiivselt 
korruptsioonijuhtumite uurimises; 
rõhutab, kui oluline on erapooletu 
aruandlusmehhanismi osatähtsus nende 
juhtumitega seotud süüdistuste üldiste 
tulemuste osas, millest ühiskond saab 
täielikku kasu; innustab valitsust jätkama 
põhjalikke kohtusüsteemi reforme, mis 
rajanevad vajadusel tugevdada põhiõiguste 
kaitset ja nende edendamist; toonitab 
sellega seoses, et esmajärjekorras on vaja 
reformida terrorismivastast õigust;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. peab tervitatavaks kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu algatusi 
edendada paljude kohtunike ja prokuröride 

12. peab tervitatavaks kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu algatusi 
edendada paljude kohtunike ja prokuröride 
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koolitust inimõiguste alal ning edendada 
põhjalikku ja praktilist arusaamist Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikast; ergutab 
valitsust võtma vastu Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikal põhinevat inimõiguste 
tegevuskava, mille eesmärk on tegeleda 
küsimustega, mille Euroopa Inimõiguste 
Kohus tõstatas oma otsustes juhtumite 
puhul, kus leiti, et Türgi on rikkunud 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni sätteid; innustab 
valitsust jätkama põhjalikke kohtusüsteemi 
reforme, mis rajanevad vajadusel 
tugevdada põhiõiguste kaitset ja nende 
edendamist; toonitab sellega seoses, et 
esmajärjekorras on vaja reformida 
terrorismivastast õigust;

koolitust inimõiguste alal ning edendada 
põhjalikku ja praktilist arusaamist Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikast; ergutab 
valitsust võtma vastu Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikal põhinevat inimõiguste 
tegevuskava, mille eesmärk on tegeleda 
küsimustega, mille Euroopa Inimõiguste 
Kohus tõstatas oma otsustes juhtumite 
puhul, kus leiti, et Türgi on rikkunud 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni sätteid, hoolimata 
asjaolust, et ka Euroopa Inimõiguste 
Kohust ennast tuleb muuta; innustab 
valitsust jätkama põhjalikke kohtusüsteemi 
reforme, mis rajanevad vajadusel 
tugevdada põhiõiguste kaitset ja nende 
edendamist; toonitab sellega seoses, et 
esmajärjekorras on vaja reformida 
terrorismivastast õigust;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. peab tervitatavaks kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu algatusi 
edendada paljude kohtunike ja prokuröride 
koolitust inimõiguste alal ning edendada 
põhjalikku ja praktilist arusaamist Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikast; ergutab 
valitsust võtma vastu Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikal põhinevat inimõiguste 
tegevuskava, mille eesmärk on tegeleda 
küsimustega, mille Euroopa Inimõiguste 
Kohus tõstatas oma otsustes juhtumite 
puhul, kus leiti, et Türgi on rikkunud 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni sätteid; innustab 
valitsust jätkama põhjalikke kohtusüsteemi 
reforme, mis rajanevad vajadusel 

12. peab tervitatavaks kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu algatusi 
edendada paljude kohtunike ja prokuröride 
koolitust inimõiguste alal ning edendada 
põhjalikku ja praktilist arusaamist Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikast; ergutab 
valitsust võtma vastu Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikal põhinevat inimõiguste 
tegevuskava, mille eesmärk on tegeleda 
küsimustega, mille Euroopa Inimõiguste 
Kohus tõstatas oma otsustes juhtumite 
puhul, kus leiti, et Türgi on rikkunud 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni sätteid; innustab 
valitsust jätkama põhjalikke kohtusüsteemi 
reforme, mis rajanevad vajadusel 
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tugevdada põhiõiguste kaitset ja nende 
edendamist; toonitab sellega seoses, et 
esmajärjekorras on vaja reformida 
terrorismivastast õigust;

tugevdada põhiõiguste kaitset ja nende 
edendamist; toonitab sellega seoses, et 
esmajärjekorras on vaja jätkuvalt
reformida terrorismivastast õigust;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. kutsub Türgit üles pühenduma 
karistamatuse kõrvaldamisele ning viima 
edukalt lõpule Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu Rooma statuudiga 
liitumine; nõuab sellega seoses, et 
riiklikud õigusaktid viidaks ilma 
piiranguteta kooskõlla kõikide Rooma 
statuudist tulenevate kohustustega; 
eeldab, et Türgi võtab selleks vastu 
vajalikud eeskirjad ning ühineb 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
privileege ja immuniteete käsitleva 
kokkuleppega, eesmärgiga hakata 
viivitamata tegema koostööd 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ning 
uurida genotsiidi, inimsusevastaseid 
kuritegusid ja sõjakuritegusid ning 
esitada riiklikes kohtutes nende eest 
süüdistused;

Or. de

Muudatusettepanek 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. tunneb heameelt arreteeritud 
parlamendiliikmete vabastamise üle 
pärast konstitutsioonikohtu otsust, kuna 
nende eelvangistuse kestusega rikuti 
nende põhiõiguseid; 

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 
23. ja 24. peatüki avamiseks; kutsub 
Türgit üles sellel eesmärgil võimalikult 
tihedat koostööd tegema;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 

välja jäetud
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(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 
23. ja 24. peatüki avamiseks; kutsub 
Türgit üles sellel eesmärgil võimalikult 
tihedat koostööd tegema;

Or. de

Muudatusettepanek 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 
23. ja 24. peatüki avamiseks; kutsub 
Türgit üles sellel eesmärgil võimalikult 
tihedat koostööd tegema;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 
23. ja 24. peatüki avamiseks; kutsub 
Türgit üles sellel eesmärgil võimalikult 
tihedat koostööd tegema;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 184
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 
23. ja 24. peatüki avamiseks; kutsub 
Türgit üles sellel eesmärgil võimalikult 
tihedat koostööd tegema;

välja jäetud

Or. en



PE526.229v01-00 112/121 AM\1014601ET.doc

ET

Muudatusettepanek 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 
23. ja 24. peatüki avamiseks; kutsub Türgit 
üles sellel eesmärgil võimalikult tihedat 
koostööd tegema;

13. võtab teadmiseks komisjoni uue 
käsituse, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et nende 
peatükkide avamine peab põhinema 
Euroopa Ülemkogu poolt selgelt 
kehtestatud teatava arvu avamise 
võrdlusaluste eelneval täitmisel; kutsub 
seetõttu nõukogu üles määrama kindlaks 
uued võrdlusalused 23. ja 24. peatüki 
avamiseks; kutsub Türgit üles sellel 
eesmärgil võimalikult tihedat koostööd 
tegema;

Or. fr

Muudatusettepanek 186
Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 23. 
ja 24. peatüki avamiseks; kutsub Türgit

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele – mis puudutab uute 
kandidaatriikide läbirääkimisraamistikku 
–, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
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üles sellel eesmärgil võimalikult tihedat 
koostööd tegema;

nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 23. 
ja 24. peatüki avamiseks; kutsub Türgi 
valitsust üles tegema võimalikult tihedat 
koostööd ning täitma kõiki asjakohaseid 
juriidilisi kohustusi, mis tulenevad 
üldsuse õigustikust ning 
läbirääkimisraamistikust, ning austama 
täielikult, ilma diskrimineerimiseta, ELi 
liikmesriikide suveräänseid õigusi, eriti 
põhiõigusi ja kohtusüsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 23. 
ja 24. peatüki avamiseks; kutsub Türgit 
üles sellel eesmärgil võimalikult tihedat 
koostööd tegema;

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul, kuid neid 
kohaldatakse uute ühinevate riikide, mitte 
Türgi suhtes; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine nende 
peatükkide avamise ajaks pakuks selge 
tegevuskava ja annaks reformiprotsessile 
hoogu; kutsub nõukogu üles tegema 
sarnaseid jõupingutusi 23. ja 24. peatüki 
avamiseks Türgiga, kes on vana 
kandidaatriik, tingimusel et viimane teeb 
selleks täielikku koostööd ning täidab 
lisaprotokolli rakendamise eeltingimuse ja 
tunnustab Küprose Vabariiki; 

Or. en
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Muudatusettepanek 188
Salvador Sedó i Alabart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 23. 
ja 24. peatüki avamiseks; kutsub Türgit 
üles sellel eesmärgil võimalikult tihedat 
koostööd tegema;

13. kordab oma toetust 23. peatüki
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatüki (justiits- ja siseasjad) avamisele; 
rõhutab, et ametlike võrdlusaluste 
teatavaks tegemine Türgile nende 
peatükkide avamise ajaks pakuks selge 
tegevuskava ja annaks reformiprotsessile 
hoogu; kutsub seetõttu nõukogu üles 
tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. peatüki 
avamiseks; kutsub Türgit üles sellel 
eesmärgil võimalikult tihedat koostööd 
tegema;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 23. 
ja 24. peatüki avamiseks; kutsub Türgit 
üles sellel eesmärgil võimalikult tihedat 

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
kõiki liikmesriike, sealhulgas Küprost üles 
tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. peatüki 
avamiseks; kutsub Türgit üles sellel 
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koostööd tegema; eesmärgil võimalikult tihedat koostööd 
tegema;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kordab oma toetust komisjoni uuele 
käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse 
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike 
võrdlusaluste teatavaks tegemine Türgile 
nende peatükkide avamise ajaks pakuks 
selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 23. 
ja 24. peatüki avamiseks; kutsub Türgit 
üles sellel eesmärgil võimalikult tihedat 
koostööd tegema;

13. kordab, kui oluline on 23. peatüki
(õigussüsteem ja põhiõigused) ning 24. 
peatüki (justiits- ja siseasjad) avamine
läbirääkimiste protsessi alguses ja 
sulgemine selle lõpul, mis oleks järjepidev 
ka komisjoni uue käsitusega, mida 
kavatsetakse kohaldada uute 
kandidaatriikide suhtes; rõhutab, et 
ametlike võrdlusaluste teatavaks tegemine 
Türgile nende peatükkide avamise ajaks 
pakuks selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu 
nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 23. 
ja 24. peatüki avamiseks; kutsub Türgit 
üles sellel eesmärgil võimalikult tihedat 
koostööd tegema;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 – alapunkt 1 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

nõuab tungivalt ELi ja Türgi 
ühinemisläbirääkimiste lõplikku 
lõpetamist;
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Or. nl

Muudatusettepanek 192
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. väljendab muret selle pärast, kuidas 
valitsus reageeris Halkbanki skandaalile, 
millega seoses on peetud kinni kolme 
juhtiva valitsusametniku pereliikmeid; 
võtab teadmiseks, et 350 politseinikku, kes 
osalesid esialgses kriminaaljuurdluses, 
vallandati ja viidi üle teistele 
ülesannetele; kutsub valitsust üles 
austama täielikult nõuetekohast 
õigusprotsessi;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. juhib tähelepanu mureküsimustele, 
mis on tekkinud seoses 
korruptsiooniskandaalidega ning 
kohtuvõimu kahtlasele rollile Türgi 
süsteemis, ning kutsub Türgit üles võtma 
õigusalaseid ja poliitilisi meetmeid, et 
tagada läbipaistvus ja suurendada 
kohtuvõimu sõltumatust, enne kui 
Euroopa Ülemkogu teeb mingisuguse 
otsuse 23. ja 24. peatüki avamise kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 b. rõhutab, kui oluline on uurida 
korruptsiooniskandaale ja langetada 
nende kohta õiglaseid otsuseid ning 
lõpetada poliitiline ja sotsiaalne segadus, 
et Türgi saaks lihtsustada ja jätkata 
reforme ning edendada niiviisi 
läbirääkimisi ELiga; 

Or. en

Muudatusettepanek 195
Sari Essayah

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kiidab heaks sihtasutuste assamblee 
otsuse tagastada ajaloolise Mor Gabrieli 
kloostri maad Türgi süürlaste kogukonnale 
vastavalt valitsuse poolt 
demokratiseerimise paketis võetud 
kohustusele; rõhutab, kui tähtis on jätkata 
reformiprotsessi mõtte-, südametunnistuse-
ja usuvabaduse vallas, võimaldades 
usukogukondade registreerimist juriidiliste 
isikutena, kõrvaldades kõik piirangud 
koolitamiselt, ametisse nimetamiselt ja 
ametijärgluselt, täites Euroopa Inimõiguste 
Kohtu asjakohaseid otsuseid ja Veneetsia 
komisjoni soovitusi ning kõrvaldades kõik 
usupõhised diskrimineerimise vormid ja 
takistused; märgib, et edusammud on olnud 
eriti aeglased Alevi vähemuse õiguste 
laiendamise alal; toonitab, kui oluline on 
kõrvaldada kõik takistused Halki seminari 
kiire taasavamise teelt;

14. kiidab heaks sihtasutuste assamblee 
otsuse tagastada ajaloolise Mor Gabrieli 
kloostri maad Türgi süürlaste kogukonnale 
vastavalt valitsuse poolt 
demokratiseerimise paketis võetud 
kohustusele; rõhutab, kui tähtis on jätkata 
pingutusi muude usuvähemuste 
kogukondade omandi tagastamiseks ja 
omandiõiguse kaitsmiseks, ning eelkõige 
jätkata reformiprotsessi mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabaduse vallas, 
võimaldades usukogukondade 
registreerimist juriidiliste isikutena, 
kõrvaldades kõik piirangud koolitamiselt, 
ametisse nimetamiselt ja ametijärgluselt, 
nagu sellise piirangu kaotamine, et 
Konstantinoopoli patriarh peab olema 
Türgi kodanik, täites Euroopa Inimõiguste 
Kohtu asjakohaseid otsuseid ja Veneetsia 
komisjoni soovitusi ning kõrvaldades kõik 
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usupõhised diskrimineerimise vormid ja 
takistused; märgib, et edusammud on olnud 
eriti aeglased Alevi vähemuse õiguste 
laiendamise alal; toonitab, kui oluline on 
kõrvaldada kõik takistused Halki seminari 
kiire taasavamise teelt;

Or. fi

Muudatusettepanek 196
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kiidab heaks sihtasutuste assamblee 
otsuse tagastada ajaloolise Mor Gabrieli 
kloostri maad Türgi süürlaste kogukonnale 
vastavalt valitsuse poolt 
demokratiseerimise paketis võetud 
kohustusele; rõhutab, kui tähtis on jätkata 
reformiprotsessi mõtte-, südametunnistuse-
ja usuvabaduse vallas, võimaldades 
usukogukondade registreerimist juriidiliste 
isikutena, kõrvaldades kõik piirangud 
koolitamiselt, ametisse nimetamiselt ja 
ametijärgluselt, täites Euroopa Inimõiguste 
Kohtu asjakohaseid otsuseid ja Veneetsia 
komisjoni soovitusi ning kõrvaldades kõik 
usupõhised diskrimineerimise vormid ja 
takistused; märgib, et edusammud on olnud 
eriti aeglased Alevi vähemuse õiguste 
laiendamise alal; toonitab, kui oluline on 
kõrvaldada kõik takistused Halki seminari 
kiire taasavamise teelt;

14. kiidab heaks sihtasutuste assamblee 
otsuse tagastada ajaloolise Mor Gabrieli 
kloostri maad Türgi süürlaste kogukonnale 
vastavalt valitsuse poolt 
demokratiseerimise paketis võetud 
kohustusele; rõhutab, kui tähtis on jätkata 
reformiprotsessi mõtte-, südametunnistuse-
ja usuvabaduse vallas, võimaldades 
usukogukondade registreerimist juriidiliste 
isikutena, kõrvaldades kõik piirangud 
koolitamiselt, ametisse nimetamiselt ja 
ametijärgluselt, täites Euroopa Inimõiguste 
Kohtu asjakohaseid otsuseid ja Veneetsia 
komisjoni soovitusi ning kõrvaldades 
ebakohased usupõhised 
diskrimineerimised ja takistused; märgib, 
et edusammud on olnud eriti aeglased 
Alevi vähemuse õiguste laiendamise alal; 
toonitab, kui oluline on kõrvaldada kõik 
takistused Halki seminari kiire taasavamise 
teelt;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kiidab heaks sihtasutuste assamblee 
otsuse tagastada ajaloolise Mor Gabrieli 
kloostri maad Türgi süürlaste kogukonnale 
vastavalt valitsuse poolt 
demokratiseerimise paketis võetud 
kohustusele; rõhutab, kui tähtis on jätkata 
reformiprotsessi mõtte-, südametunnistuse-
ja usuvabaduse vallas, võimaldades 
usukogukondade registreerimist juriidiliste 
isikutena, kõrvaldades kõik piirangud 
koolitamiselt, ametisse nimetamiselt ja 
ametijärgluselt, täites Euroopa Inimõiguste 
Kohtu asjakohaseid otsuseid ja Veneetsia 
komisjoni soovitusi ning kõrvaldades kõik 
usupõhised diskrimineerimise vormid ja 
takistused; märgib, et edusammud on olnud 
eriti aeglased Alevi vähemuse õiguste 
laiendamise alal; toonitab, kui oluline on 
kõrvaldada kõik takistused Halki seminari 
kiire taasavamise teelt;

14. kiidab heaks sihtasutuste assamblee 
otsuse tagastada ajaloolise Mor Gabrieli 
kloostri maad Türgi süürlaste kogukonnale 
vastavalt valitsuse poolt 
demokratiseerimise paketis võetud 
kohustusele; rõhutab, kui tähtis on jätkata 
reformiprotsessi mõtte-, südametunnistuse-
ja usuvabaduse vallas, võimaldades 
usukogukondade registreerimist juriidiliste 
isikutena, kõrvaldades kõik piirangud 
koolitamiselt, ametisse nimetamiselt ja 
ametijärgluselt, täites Euroopa Inimõiguste 
Kohtu asjakohaseid otsuseid ja Veneetsia 
komisjoni soovitusi ning kõrvaldades kõik 
usupõhised diskrimineerimise vormid ja 
takistused; märgib, et edusammud on olnud 
eriti aeglased Alevi vähemuse õiguste 
laiendamise alal; kutsub valitsust üles 
kaaluma aleviidide ühingute palvet 
tunnustada cemevist kui palvekohta;
toonitab, kui oluline on kõrvaldada kõik 
takistused Halki seminari kiire taasavamise 
teelt;

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kiidab heaks sihtasutuste assamblee 
otsuse tagastada ajaloolise Mor Gabrieli 
kloostri maad Türgi süürlaste kogukonnale 
vastavalt valitsuse poolt 
demokratiseerimise paketis võetud 
kohustusele; rõhutab, kui tähtis on jätkata 
reformiprotsessi mõtte-, südametunnistuse-
ja usuvabaduse vallas, võimaldades 

14. kiidab heaks sihtasutuste assamblee 
otsuse tagastada ajaloolise Mor Gabrieli 
kloostri maad Türgi süürlaste kogukonnale 
vastavalt valitsuse poolt 
demokratiseerimise paketis võetud 
kohustusele; rõhutab, kui tähtis on jätkata 
reformiprotsessi mõtte-, südametunnistuse-
ja usuvabaduse vallas, võimaldades 
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usukogukondade registreerimist juriidiliste 
isikutena, kõrvaldades kõik piirangud 
koolitamiselt, ametisse nimetamiselt ja 
ametijärgluselt, täites Euroopa Inimõiguste 
Kohtu asjakohaseid otsuseid ja Veneetsia 
komisjoni soovitusi ning kõrvaldades kõik 
usupõhised diskrimineerimise vormid ja 
takistused; märgib, et edusammud on olnud 
eriti aeglased Alevi vähemuse õiguste 
laiendamise alal; toonitab, kui oluline on 
kõrvaldada kõik takistused Halki seminari 
kiire taasavamise teelt;

usukogukondade registreerimist juriidiliste 
isikutena, kõrvaldades kõik piirangud 
koolitamiselt, ametisse nimetamiselt ja 
ametijärgluselt, täites Euroopa Inimõiguste 
Kohtu asjakohaseid otsuseid ja Veneetsia 
komisjoni soovitusi ning kõrvaldades kõik 
usupõhised diskrimineerimise vormid ja 
takistused; märgib, et edusammud on olnud 
eriti aeglased Alevi vähemuse õiguste 
laiendamise alal; toonitab, kui oluline on 
kõrvaldada kõik takistused Halki seminari 
kiire taasavamise teelt ning hakata 
avalikult kasutama oikumeenilise 
patriarhi vaimulikutiitlit;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. tuletab meelde, et haridusel on 
keskne roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste 
austamine; nõuab tungivalt, et Türgi 
valitsus pööraks erilist tähelepanu koolide 
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna etnilist, usulist ja 
veendumuste mitmekesisust, kaotama 
diskrimineerimise ja eelarvamused ja 
soodustama kõigi usukogukondade ja 
vähemuste täielikku aktsepteerimist, ning 
rõhutab vajadust erapooletute 
õppematerjalide järele;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 α. peab kahetsusväärseks Türgi 
ametiisikute avaldusi ning meetmeid 
muuta Hagia Sophia mošeeks, eriti seoses 
asjaoluga, et kõnealune kirik on lisatud 
UNESCO maailmapärandite nimistusse 
ning on usu- ja kultuurisümbol; rõhutab, 
et selliste meetmetega rünnatakse 
kristlikke väärtusi ning usuvähemuste 
õigusi Türgis; 

Or. el


