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Tarkistus 1
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Turkin EU-asioista ja 
liittymisneuvotteluista vastaavan 
ministerin laatiman vuoden 2013 
edistyskertomuksen vastauksena 
komission edistyskertomukseen; ottaa 
lisäksi huomioon, että tämä 
edistyskertomus ei ole millään tavalla 
objektiivinen, koska Turkin 
viranomaisille hankalia asioita ei mainita, 
eli se tarkistaa käytännössä itse omat 
toimenpiteensä,

Or. nl

Tarkistus 2
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon aikaisemmat 
päätöslauselmansa ja erityisesti 
10. helmikuuta 2010 Turkkia koskevasta 
vuoden 2009 edistymiskertomuksesta, 
9. maaliskuuta 2011 Turkkia koskevasta 
vuoden 2010 edistymiskertomuksesta1, 
29. maaliskuuta 2012 Turkkia koskevasta 
vuoden 2011 edistymiskertomuksesta2 ja
18. huhtikuuta 2013 Turkkia koskevasta 
vuoden 2012 edistymiskertomuksesta3

antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon aikaisemmat 
päätöslauselmansa ja erityisesti 
10. helmikuuta 2010 Turkkia koskevasta 
vuoden 2009 edistymiskertomuksesta, 
9. maaliskuuta 2011 Turkkia koskevasta 
vuoden 2010 edistymiskertomuksesta1, 
29. maaliskuuta 2012 Turkkia koskevasta 
vuoden 2011 edistymiskertomuksesta2,
18. huhtikuuta 2013 Turkkia koskevasta 
vuoden 2012 edistymiskertomuksesta3 ja 
13. kesäkuuta 2013 Turkin tilanteesta4

antamansa päätöslauselmat,

__________________ __________________
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1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0090. 1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0090.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0116. 2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0116.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0184. 3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0184.

4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0277.

Or. en

Tarkistus 3
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 
hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 
hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen ja 
21. syyskuuta 2005 annetun Euroopan 
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
julkilausuman,

Or. en

Tarkistus 4
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010, 
5. joulukuuta 2011 ja 11. joulukuuta 2012 
annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010, 
5. joulukuuta 2011, 11. joulukuuta 2012 ja 
25. kesäkuuta 2013 annetut neuvoston 
päätelmät,

Or. en

Tarkistus 5
Laurence J.A.J. Stassen
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan,

Poistetaan.

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tulliliiton viimeisen 
vaiheen aloittamisesta 
22. joulukuuta 1995 tehdyn EY–Turkki-
assosiointineuvoston päätöksen N:o 1/95,

Or. en

Tarkistus 7
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa käynnistettiin 3. lokakuuta 2005 ja
että se oli lähtölaukaus pitkälle ja 
tulokseltaan avoimelle prosessille, joka 
perustuu oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,

– toteaa, että liittymisneuvottelut, eli 
”päättymätön prosessi”, Turkin kanssa 
käynnistettiin 3. lokakuuta 2005 ja ottaa 
huomioon, että EU:n ja Turkin välinen 
kuilu on sen jälkeen pelkästään kasvanut,

Or. nl
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Tarkistus 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa käynnistettiin 3. lokakuuta 2005 ja 
että se oli lähtölaukaus pitkälle ja 
tulokseltaan avoimelle prosessille, joka 
perustuu oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa käynnistettiin 3. lokakuuta 2005, 
vaikka Turkki ei ole eurooppalainen 
valtio eikä siitä syystä voi myöskään liittyä 
EU:n jäseneksi,

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa käynnistettiin 3. lokakuuta 2005 ja 
että se oli lähtölaukaus pitkälle ja 
tulokseltaan avoimelle prosessille, joka 
perustuu oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa käynnistettiin 3. lokakuuta 2005 ja 
että se oli lähtölaukaus pitkälle ja 
tulokseltaan avoimelle prosessille, joka 
perustuu oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon ja jonka 
yhteisenä tavoitteena on EU:n 
täysimääräinen jäsenyys heti, kun 
jäsenyyden perusteet ovat täyttyneet,

Or. en

Tarkistus 10
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite



AM\1014601FI.doc 7/128 PE526.229v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa käynnistettiin 3. lokakuuta 2005 ja 
että se oli lähtölaukaus pitkälle ja 
tulokseltaan avoimelle prosessille, joka 
perustuu oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa käynnistettiin 3. lokakuuta 2005 ja 
että se oli lähtölaukaus pitkälle ja 
tulokseltaan avoimelle prosessille, joka 
perustuu oikeudenmukaisen ja tiukan 
ehdollisuuden täyttämiseen ja 
uudistustahtoon,

Or. el

Tarkistus 11
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut 
Kööpenhaminan arviointiperusteiden 
täyttämiseen, riittäviin ja tehokkaisiin 
uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja 
asteittaiseen EU:n lainsäädäntöön 
mukautumiseen; katsoo, että nämä toimet
pitäisi nähdä Turkin mahdollisuutena 
jatkaa nykyaikaistumista,

– ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut 
Kööpenhaminan arviointiperusteiden 
täyttämiseen, riittäviin ja tehokkaisiin 
uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja 
asteittaiseen EU:n lainsäädäntöön 
mukautumiseen; katsoo, että Turkki ei 
noudata millään tavalla näitä velvoitteita,

Or. nl

Tarkistus 12
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut 
Kööpenhaminan arviointiperusteiden 
täyttämiseen, riittäviin ja tehokkaisiin 
uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja 

− ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut 
Kööpenhaminan arviointiperusteiden 
täyttämiseen, riittäviin ja tehokkaisiin 
uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja 
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asteittaiseen EU:n lainsäädäntöön 
mukautumiseen; katsoo, että nämä toimet 
pitäisi nähdä Turkin mahdollisuutena 
jatkaa nykyaikaistumista,

asteittaiseen EU:n lainsäädäntöön 
mukautumiseen; katsoo, että nämä toimet 
pitäisi nähdä Turkin mahdollisuutena 
jatkaa välttämätöntä nykyaikaistumista,

Or. el

Tarkistus 13
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että EU-jäsenyyden olisi oltava 
edelleen Turkin uudistusten 
kiintopisteenä,

Poistetaan.

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Kööpenhaminan 
arviointiperusteiden täyttyminen 
kokonaisuudessaan ja EU:n 
integraatiokyvyn ylläpitäminen 
joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston 
päätelmien mukaisesti ovat yhä Euroopan 
unioniin liittymisen perusta,

– katsoo, että Kööpenhaminan 
arviointiperusteiden täyttyminen 
kokonaisuudessaan on yhä Euroopan 
unioniin liittymisen perusta,

Or. en

Tarkistus 15
Raimon Obiols
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Kööpenhaminan 
arviointiperusteiden täyttyminen 
kokonaisuudessaan ja EU:n 
integraatiokyvyn ylläpitäminen 
joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston 
päätelmien mukaisesti ovat yhä Euroopan 
unioniin liittymisen perusta,

– katsoo, että Kööpenhaminan 
arviointiperusteiden täyttyminen 
kokonaisuudessaan joulukuun 2006 
Eurooppa-neuvoston päätelmien 
mukaisesti on yhä Euroopan unioniin 
liittymisen perusta,

Or. en

Tarkistus 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Turkissa on 
maailmanlaajuisesti eniten pidätettyjä 
toimittajia ja että tällainen 
mielipiteenvapauden ja tiedotusvälineiden 
vapauden rajoittaminen on vastoin 
Kööpenhaminan kriteerien keskeistä 
periaatetta,

Or. en

Tarkistus 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 
2012 antamissaan päätelmissä neuvosto 

Poistetaan.
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kannatti komission uutta lähestymistapaa 
asettaa oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että neuvotteluluku 23 (oikeuslaitos ja 
perusoikeudet) ja neuvotteluluku 24 
(oikeus, vapaus ja turvallisuus) ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan 
asettaa selkeät edellytykset ja saada 
riittävästi aikaa tehdä tarvittavat 
muutokset lainsäädäntöön, uudistaa 
toimielimiä ja siten saavuttaa 
konkreettisia tuloksia täytäntöönpanossa,

Or. de

Tarkistus 18
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että neuvotteluluku 23 (oikeuslaitos ja 
perusoikeudet) ja neuvotteluluku 24 
(oikeus, vapaus ja turvallisuus) ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan 
asettaa selkeät edellytykset ja saada 
riittävästi aikaa tehdä tarvittavat 
muutokset lainsäädäntöön, uudistaa 
toimielimiä ja siten saavuttaa 
konkreettisia tuloksia täytäntöönpanossa,

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että neuvotteluluku 23 (oikeuslaitos ja 
perusoikeudet) ja neuvotteluluku 24 
(oikeus, vapaus ja turvallisuus) ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia,

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että neuvotteluluku 23 (oikeuslaitos ja 
perusoikeudet) ja neuvotteluluku 24 
(oikeus, vapaus ja turvallisuus) ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan asettaa 
selkeät edellytykset ja saada riittävästi 
aikaa tehdä tarvittavat muutokset 
lainsäädäntöön, uudistaa toimielimiä ja 
siten saavuttaa konkreettisia tuloksia 
täytäntöönpanossa,

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa – joka ei 
tosin ole sovellettavissa Turkkiin – asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että neuvotteluluku 23 (oikeuslaitos ja 
perusoikeudet) ja neuvotteluluku 24 
(oikeus, vapaus ja turvallisuus) ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan asettaa 
selkeät edellytykset ja saada riittävästi 
aikaa tehdä tarvittavat muutokset 
lainsäädäntöön, uudistaa toimielimiä ja 
siten saavuttaa konkreettisia tuloksia 
täytäntöönpanossa,

Or. en

Tarkistus 20
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että neuvotteluluku 23 (oikeuslaitos ja 
perusoikeudet) ja neuvotteluluku 24 
(oikeus, vapaus ja turvallisuus) ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa – joka 
koskee uusien ehdokasvaltioiden 
neuvottelukehyksiä – asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että neuvotteluluku 23 (oikeuslaitos ja 
perusoikeudet) ja neuvotteluluku 24 
(oikeus, vapaus ja turvallisuus) ovat 
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varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan asettaa 
selkeät edellytykset ja saada riittävästi 
aikaa tehdä tarvittavat muutokset 
lainsäädäntöön, uudistaa toimielimiä ja 
siten saavuttaa konkreettisia tuloksia 
täytäntöönpanossa,

keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan asettaa 
selkeät edellytykset ja saada riittävästi 
aikaa tehdä tarvittavat muutokset 
lainsäädäntöön, uudistaa toimielimiä ja 
siten saavuttaa konkreettisia tuloksia 
täytäntöönpanossa,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EU:n ja Turkin välisen 
viisumivuoropuhelun, joka aloitettiin 
joulukuussa 2013 ja jonka myötä on 
tasoitettu tietä kohti Turkin kansalaisten 
viisumivapaata matkustamista,

Or. en

Tarkistus 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että poliisin säälimätön 
väkivallankäyttö rauhanomaisia 
mielenosoittajia vastaan Taksimin 
mielenosoituksien yhteydessä on tämän 
keskeisen oikeusvaltioperiaatteen 
vastaista,

Or. en
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Tarkistus 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että vuoden 2013 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin strateginen 
kumppani ja tärkeä osatekijä EU:n 
taloudellisessa kilpailukyvyssä ja että 
edellisten 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa saavutettiin huomattavaa 
edistystä; ottaa huomioon, että komissio 
kehotti jatkamaan uudistuksia ja 
edistämään vuoropuhelua Turkin koko 
poliittisen kentän kanssa ja yleensä 
Turkin yhteiskunnassa,

– ottaa huomioon, että vuoden 2013 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin strateginen 
kumppani ja tärkeä osatekijä EU:n 
taloudellisessa kilpailukyvyssä, ja tästä 
syystä sille olisi tarjottava etuoikeutettua 
kumppanuutta;

Or. de

Tarkistus 24
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että vuoden 2013 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin strateginen 
kumppani ja tärkeä osatekijä EU:n 
taloudellisessa kilpailukyvyssä ja että 
edellisten 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa saavutettiin huomattavaa 
edistystä; ottaa huomioon, että komissio 
kehotti jatkamaan uudistuksia ja 

– ottaa huomioon, että vuoden 2013 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin strateginen 
kumppani ja tärkeä osatekijä EU:n 
taloudellisessa kilpailukyvyssä; ottaa 
huomioon, että komissio kehotti jatkamaan 
uudistuksia ja edistämään vuoropuhelua 
Turkin koko poliittisen kentän kanssa ja 
yleensä Turkin yhteiskunnassa,
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edistämään vuoropuhelua Turkin koko 
poliittisen kentän kanssa ja yleensä Turkin 
yhteiskunnassa,

Or. nl

Tarkistus 25
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että vuoden 2013 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin strateginen 
kumppani ja tärkeä osatekijä EU:n 
taloudellisessa kilpailukyvyssä ja että 
edellisten 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa saavutettiin huomattavaa 
edistystä; ottaa huomioon, että komissio 
kehotti jatkamaan uudistuksia ja 
edistämään vuoropuhelua Turkin koko 
poliittisen kentän kanssa ja yleensä Turkin 
yhteiskunnassa,

– ottaa huomioon, että vuoden 2013 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin strateginen 
kumppani ja tärkeä osatekijä EU:n 
taloudellisessa kilpailukyvyssä; ottaa 
huomioon, että komissio kehotti jatkamaan 
uudistuksia ja edistämään vuoropuhelua 
Turkin koko poliittisen kentän kanssa ja 
yleensä Turkin yhteiskunnassa,

Or. de

Tarkistus 26
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Turkissa on 
toteutettu lukuisia uudistuksia 
oikeuslaitoksen, lainsäädännön, 
instituutioiden ja käytännön elämän 
aloilla; ottaa kuitenkin huomioon, että 



AM\1014601FI.doc 15/128 PE526.229v01-00

FI

jotkin pitkäaikaiset ongelmat, jotka 
liittyvät erityisesti oikeudenkäyttöön 
Turkissa, vaikuttavat edelleen vakavasti ja 
kielteisesti ihmisoikeuksien ja 
ilmaisunvapauden käyttämiseen Turkissa 
samoin kuin yleiseen käsitykseen 
tuomioistuinjärjestelmän 
riippumattomuudesta ja 
puolueettomuudesta; ottaa huomioon, että 
näiden ongelmien seurauksena on 
nostettu lukuisia syytteitä toimittajia, 
aktivisteja ja älymystön edustajia vastaan,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
kahdeksantena perättäisenä vuotena, ole
pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
kahdeksantena perättäisenä vuotena, 
pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä, ja että 
Euroopan unioni ei ole lakkauttanut 
kyproksenturkkilaisen yhteisön eristystä, 
mistä esitettiin lupaus 
26. huhtikuuta 2004 annetuissa EU:n 
neuvoston päätelmissä,

Or. en

Tarkistus 28
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
kahdeksantena perättäisenä vuotena, ole
pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
kahdeksantena perättäisenä vuotena, 
pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä, ja että EU ei 
ole osaltaan lakkauttanut Pohjois-
Kyproksen eristystä, kuten EU:n 
neuvostossa sovittiin 26. huhtikuuta 2004,

Or. en

Tarkistus 29
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
kahdeksantena perättäisenä vuotena, ole
pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
kahdeksantena perättäisenä vuotena, 
pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä, ja että 
26. huhtikuuta 2004 annettuja EU:n 
neuvoston päätelmiä Kyproksesta ei ole 
vieläkään pantu täytäntöön,

Or. en

Tarkistus 30
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että myönteinen 
toimintasuunnitelma otettiin käyttöön 
toukokuussa 2012 ja että sen tehtävänä 
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on tukea ja täydentää neuvotteluja siten, 
että lisätään yhteistyötä yhteisen edun 
mukaisilla tietyillä aloilla, eikä aloitteella 
korvata liittymisneuvotteluja vaan 
täydennetään niitä,

Or. en

Tarkistus 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden edistämiseksi 
pyrittävä aktiivisemmin ratkaisemaan vielä 
ratkaisematta olevat kahdenväliset 
kysymykset, mukaan lukien avoimia 
oikeudellisia velvoitteita koskevat kiistat 
sekä maaraja-, meriraja- ja ilmatilakiistat, 
lähinaapuriensa kanssa YK:n 
perusoikeuskirjan ja kansainvälisen 
oikeuden määräyksien mukaisesti,

– katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden sekä 
myönteisen poliittisen ja taloudellisen 
kumppanuuden edistämiseksi pyrittävä 
aktiivisemmin ratkaisemaan vielä 
ratkaisematta olevat kahdenväliset 
kysymykset, mukaan lukien avoimia 
oikeudellisia velvoitteita koskevat kiistat 
sekä maaraja-, meriraja- ja ilmatilakiistat, 
lähinaapuriensa kanssa YK:n 
perusoikeuskirjan ja kansainvälisen 
oikeuden määräyksien mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden edistämiseksi 
pyrittävä aktiivisemmin ratkaisemaan vielä 
ratkaisematta olevat kahdenväliset 

– katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden edistämiseksi 
pyrittävä aktiivisemmin ratkaisemaan vielä 
ratkaisematta olevat kahdenväliset 



PE526.229v01-00 18/128 AM\1014601FI.doc

FI

kysymykset, mukaan lukien avoimia 
oikeudellisia velvoitteita koskevat kiistat 
sekä maaraja-, meriraja- ja ilmatilakiistat, 
lähinaapuriensa kanssa YK:n 
perusoikeuskirjan ja kansainvälisen 
oikeuden määräyksien mukaisesti,

kysymykset, mukaan lukien avoimia 
oikeudellisia velvoitteita koskevat kiistat 
sekä maaraja-, meriraja- ja ilmatilakiistat, 
lähinaapuriensa kanssa sekä 
pidättäydyttävä uhkaamasta EU:n 
jäsenvaltioita YK:n perusoikeuskirjan ja 
kansainvälisen oikeuden määräyksien 
mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 33
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Turkilla on 
mahdollisuus toimia keskeisessä roolissa 
monipuolistettaessa energialähteitä ja 
naapurimaista EU:hun toimitettavan öljyn, 
kaasun ja sähkön siirtoreittejä ja että sekä 
Turkille että EU:lle on tarjolla 
mahdollisuuksia hyödyntää Turkin 
runsaita uusiutuvia energiavaroja 
kestävän vähähiilisen talouden 
luomiseksi,

– ottaa huomioon, että Turkilla on 
mahdollisuus toimia keskeisessä roolissa 
monipuolistettaessa energialähteitä ja 
naapurimaista EU:hun toimitettavan öljyn, 
kaasun ja sähkön siirtoreittejä,

Or. nl

Tarkistus 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon, että EU, sen 
jäsenvaltiot ja kaikki muut ehdokasvaltiot 
ovat allekirjoittaneet YK:n 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
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että se on osa unionin säännöstöä;

Or. el

Tarkistus 35
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että lahjonnan torjunta 
kaikilla tasoilla on toimivan oikeusvaltion 
kannalta tärkeä tekijä,

Or. en

Tarkistus 36
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Turkki on yhä 
aktiivinen osallistuja laajemmassa 
naapurustossaan ja tärkeä alueellinen 
toimija,

Or. en

Tarkistus 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2013 
julkaistun Euroopan neuvoston 
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ihmisoikeusvaltuutetun kertomuksen 
päätelmät, joissa tuodaan esille 
poliisivoimien epäasianmukainen 
toiminta Gezin mielenosoituksissa,

Or. fr

Tarkistus 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Gezin 
mielenosoituksien ja poliisin 
kohtuuttoman väkivallan seurauksena 
menehtyi kuusi henkilöä, joista yksi 
poliisi, ja 8041 loukkaantui; ottaa 
huomioon, että vähintään 3 500 henkilöä 
joutui tutkintavankeuteen ja että tuomari 
määräsi 112 henkilöä vangittaviksi, joista 
osa on niiden kansalaisjärjestöjen jäseniä, 
jotka osallistuivat Plateforme de 
Solidarité Taksim -foorumiin; ottaa 
huomioon, että heistä 108 on vangittu 
syytettyinä terroristijärjestöön 
kuulumisesta, 

Or. fr

Tarkistus 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Diyarbakurissa 
16. marraskuuta 2013 pidetyt 
puheenvuorot, joissa pääministeri
Erdoğan ja Irakin alueellisen 
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kurdihallituksen presidentti Barzani 
kehottivat ratkaisemaan rauhanomaisesti 
kurdeihin liittyvän konfliktin,

Or. fr

Tarkistus 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että UNHCR:n 
mukaan Turkki otti joulukuussa 2013 
vastaan yli 560 000 Syyrian pakolaista,

Or. fr

Tarkistus 41
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Uskottava sitoutuminen ja vahva 
demokraattinen perusta

Turkin ensimmäinen epäonnistuminen:
uskottava sitoutuminen ja vahva 
demokraattinen perusta

Or. nl

Tarkistus 42
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta



PE526.229v01-00 22/128 AM\1014601FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani 
ja että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että 
on kunnioitettava perusoikeuksia 
käytännössä;

1. panee merkille Turkkia koskevan
vuoden 2013 edistymiskertomuksen; ei 
yhdy komission päätelmään, jonka mukaan 
kuluneiden 12 kuukauden aikana Turkin 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että nämä niin sanotut 
uudistukset ovat farssi ja että Turkki 
ainoastaan etääntyy uudistuksista;

Or. nl

Tarkistus 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että on 
kunnioitettava perusoikeuksia käytännössä;

1. panee merkille Turkkia koskevan
vuoden 2013 edistymiskertomuksen ja 
yhtyy komission päätelmään, jonka 
mukaan Turkki on Euroopan unionin 
strateginen kumppani; katsoo, että tästä 
syystä sille olisi tarjottava etuoikeutettua 
kumppanuutta; painottaa, että on tärkeää 
jatkaa uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että on 
kunnioitettava perusoikeuksia käytännössä;

Or. de

Tarkistus 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että on 
kunnioitettava perusoikeuksia käytännössä;

1. panee merkille Turkkia koskevan
vuoden 2013 edistymiskertomuksen ja 
yhtyy komission päätelmään, jonka 
mukaan Turkki on Euroopan unionin 
strateginen kumppani ja että kuluneiden 
12 kuukauden aikana uudistuksissa on 
saavutettu merkittävää edistystä; painottaa, 
että on tärkeää jatkaa uudistuksia 
kiireellisesti ja edistää vuoropuhelua koko 
poliittisen kentän kanssa ja yleisesti 
yhteiskunnassa ja että on kunnioitettava 
perusoikeuksia käytännössä;

Or. fr

Tarkistus 45
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että on 
kunnioitettava perusoikeuksia käytännössä;

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani; 
painottaa, että on tärkeää jatkaa uudistuksia 
kiireellisesti ja edistää vuoropuhelua koko 
poliittisen kentän kanssa ja yleisesti 
yhteiskunnassa ja että on kunnioitettava 
perusoikeuksia käytännössä;

Or. de

Tarkistus 46
Raimon Obiols
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että 
on kunnioitettava perusoikeuksia 
käytännössä;

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti hallinnon 
vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden 
laajentamiseksi, edistää vuoropuhelua 
koko poliittisen kentän kanssa ja yleisesti 
yhteiskunnassa kunnioittaen ja 
voimaannuttaen kansalaisyhteiskuntaa ja 
kunnioittaa perusoikeuksia käytännössä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että on 
kunnioitettava perusoikeuksia käytännössä;

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että on 
kunnioitettava perusoikeuksia käytännössä; 
pitää kuitenkin valitettavana, että Gezi-
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puiston tapahtumat ja 
turvallisuusjoukkojen lujaotteinen 
toiminta sekä pääministeri Erdoğanin 
entistä taantumuksellisemmat ja tylymmät 
julkiset lausumat herättävät vakavia 
huolenaiheita, jotka liittyvät hallituksen 
sitoutumiseen kunnioittamaan 
demokraattisia perusarvoja ja sallimaan 
erilaiset näkemykset ja elämäntavat;

Or. en

Tarkistus 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että on 
kunnioitettava perusoikeuksia käytännössä;

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu edistystä;
painottaa, että on tärkeää jatkaa uudistuksia 
kiireellisesti ja edistää vuoropuhelua koko 
poliittisen kentän kanssa ja yleisesti 
yhteiskunnassa ja että on kunnioitettava 
perusoikeuksia käytännössä; kehottaa 
Turkkia toteuttamaan lisätoimia, jotta 
kohennetaan ja lisätään oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta ja palautetaan sen 
uskottavuus, joka on joutunut kovalle 
koetukselle nykyisen sosiaalisen ja 
poliittisen lahjontakriisin seurauksena;

Or. en

Tarkistus 49
Alojz Peterle
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että 
on kunnioitettava perusoikeuksia
käytännössä;

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa 
hyväksymällä kansalaisyhteiskunta sekä 
kunnioittamalla ja voimaannuttamalla 
sitä, jotta lujitetaan demokratiaa ja 
varmistetaan perusoikeuksien 
kunnioittaminen käytännössä;

Or. en

Tarkistus 50
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa ja että 
on kunnioitettava perusoikeuksia
käytännössä;

1. suhtautuu myönteisesti Turkkia 
koskevaan vuoden 2013 
edistymiskertomukseen ja yhtyy komission 
päätelmään, jonka mukaan Turkki on 
Euroopan unionin strateginen kumppani ja 
että kuluneiden 12 kuukauden aikana 
uudistuksissa on saavutettu merkittävää 
edistystä; painottaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistuksia kiireellisesti ja edistää 
vuoropuhelua koko poliittisen kentän 
kanssa ja yleisesti yhteiskunnassa 
hyväksymällä kansalaisyhteiskunta sekä 
kunnioittamalla ja voimaannuttamalla 
sitä, jotta lujitetaan demokratiaa ja 
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varmistetaan perusoikeuksien 
kunnioittaminen käytännössä;

Or. en

Tarkistus 51
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. toteaa painokkaasti, että vallanjako, 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
perusoikeuksien täysimääräinen 
kunnioittaminen sekä oikeuslaitoksen 
puolueettomuus ja riippumattomuus ovat 
asianmukaisesti toimivan demokratian 
ehdottomia edellytyksiä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että neuvotteluprosessissa 
tarvitaan uutta molemminpuolista 
sitoutumista rakentavien suhteiden 
ylläpitämiseen; korostaa, että on tärkeää 
luoda edellytykset rakentavalle 
vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

Or. en
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Tarkistus 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen 
uudistusprosessia varten; pitää siksi 
erittäin tärkeänä, että neuvottelujen 
uskottavuus perustuu Turkin ja unionin 
keskinäiseen sitoutumiseen tehokkaisiin 
uudistuksiin, joilla vahvistetaan Turkin 
yhteiskunnan demokraattista perustaa, 
edistetään perusarvoja ja saadaan aikaan 
positiivisia muutoksia instituutioissa, 
lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa 
ajattelutavassa; pitää siksi ilahduttavana 
neuvotteluluvun 22 avaamista;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 54
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen 
uudistusprosessia varten; pitää siksi 
erittäin tärkeänä, että neuvottelujen 
uskottavuus perustuu Turkin ja unionin 
keskinäiseen sitoutumiseen tehokkaisiin 
uudistuksiin, joilla vahvistetaan Turkin 
yhteiskunnan demokraattista perustaa, 
edistetään perusarvoja ja saadaan aikaan 
positiivisia muutoksia instituutioissa, 

2. toteaa, että liittymisneuvottelujen 
aloittaminen EU:n ja Turkin välillä on 
ollut suuri erehdys ja että tämän 
vahvistaa viime vuoden kehitys, kuten se, 
että 1) poliisi soveltaa Turkin hallituksen 
käskystä liiallista väkivaltaa, minkä 
vuoksi toukokuusta 2013 lähtien 
kaikkialla maassa on tukahdutettu 
kovakouraisesti rauhanomaiset 
mielenosoitukset, ja useita 
mielenosoittajia ja toimittajia on pidätetty, 
ja 2) Turkin hallituksen sisäinen 
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lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa 
ajattelutavassa; pitää siksi ilahduttavana 
neuvotteluluvun 22 avaamista;

korruptioskandaali, jonka vuoksi 
kymmenen ministeriä, kuten EU-asioista 
ja liittymisneuvotteluista vastaava 
ministeri Egemen Bağış, joutui eroamaan 
tehtävästään, sekä pääministeri 
Erdoğanin toimet peitellä skandaalia 
siten, että hän korvasi korruptiota 
tutkineet poliisijohtajat häntä suosivilla 
”ystävillä” ja että hän toisaalta pyrki 
ottamaan käyttöön lain, jonka perusteella 
ainoastaan poliisipäälliköt, eivätkä heidän 
alaisensa, voivat tutkia korruptiota, 
jolloin tutkinnan suorittavat hänen 
”ystävänsä”; kehottaa, että EU:n ja 
Turkin väliset liittymisneuvottelut 
päätetään lopullisesti;

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 
neuvottelujen uskottavuus perustuu Turkin 
ja unionin keskinäiseen sitoutumiseen 
tehokkaisiin uudistuksiin, joilla 
vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa; pitää 
siksi ilahduttavana neuvotteluluvun 22 
avaamista;

2. painottaa, että vilpittömässä mielessä 
käydyt liittymisneuvottelut voisivat tarjota 
Turkille selvän viitekehyksen sen 
uudistusprosessia varten; pitää siksi erittäin 
tärkeänä, että neuvottelujen uskottavuus 
perustuu Turkin ja unionin keskinäiseen 
sitoutumiseen tehokkaisiin uudistuksiin, 
joilla vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa; pitää 
siksi ilahduttavana neuvotteluluvun 22 
avaamista;

Or. en
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Tarkistus 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 
neuvottelujen uskottavuus perustuu 
Turkin ja unionin keskinäiseen 
sitoutumiseen tehokkaisiin uudistuksiin, 
joilla vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, 
lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa 
ajattelutavassa; pitää siksi ilahduttavana 
neuvotteluluvun 22 avaamista;

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
muutosvoiman, joka on tarjonnut joillain 
osa-alueilla Turkille selvän viitekehyksen 
sen uudistusprosessia varten;

Or. de

Tarkistus 57
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 
neuvottelujen uskottavuus perustuu Turkin 
ja unionin keskinäiseen sitoutumiseen 
tehokkaisiin uudistuksiin, joilla 
vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 
neuvottelujen uskottavuus perustuu Turkin 
sitoutumiseen tehokkaisiin uudistuksiin, 
joilla vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa;
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ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa; pitää 
siksi ilahduttavana neuvotteluluvun 22 
avaamista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 
neuvottelujen uskottavuus perustuu Turkin 
ja unionin keskinäiseen sitoutumiseen 
tehokkaisiin uudistuksiin, joilla 
vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa; pitää 
siksi ilahduttavana neuvotteluluvun 22 
avaamista;

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
potentiaalisen muutosvoiman, joka voisi 
tarjota Turkille selvän viitekehyksen sen 
uudistusprosessia varten; pitää erittäin 
tärkeänä, että neuvottelujen uskottavuus 
palautetaan perustuen Turkin ja unionin 
keskinäiseen sitoutumiseen tehokkaisiin 
uudistuksiin, joilla vahvistetaan Turkin 
yhteiskunnan demokraattista perustaa, 
edistetään perusarvoja ja saadaan aikaan 
positiivisia muutoksia instituutioissa, 
lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa 
ajattelutavassa; pitää siksi ilahduttavana 
neuvotteluluvun 22 avaamista;

Or. en

Tarkistus 59
Salvador Sedó i Alabart

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten liittymisneuvottelujen
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 
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neuvottelujen uskottavuus perustuu Turkin 
ja unionin keskinäiseen sitoutumiseen 
tehokkaisiin uudistuksiin, joilla 
vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa; pitää 
siksi ilahduttavana neuvotteluluvun 22 
avaamista;

neuvottelujen uskottavuus perustuu Turkin 
ja unionin keskinäiseen sitoutumiseen 
tehokkaisiin uudistuksiin, joilla 
vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa; pitää 
siksi ilahduttavana neuvotteluluvun 22 
avaamista;

Or. en

Tarkistus 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 
neuvottelujen uskottavuus perustuu Turkin 
ja unionin keskinäiseen sitoutumiseen 
tehokkaisiin uudistuksiin, joilla 
vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa; pitää 
siksi ilahduttavana neuvotteluluvun 22 
avaamista;

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten liittymisneuvottelujen
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 
neuvottelujen uskottavuus perustuu Turkin 
ja unionin keskinäiseen sitoutumiseen 
tehokkaisiin uudistuksiin, joilla 
vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa; pitää 
siksi ilahduttavana neuvotteluluvun 22 
avaamista;

Or. en

Tarkistus 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 
neuvottelujen uskottavuus perustuu Turkin 
ja unionin keskinäiseen sitoutumiseen 
tehokkaisiin uudistuksiin, joilla 
vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa; pitää 
siksi ilahduttavana neuvotteluluvun 22 
avaamista;

2. panee merkille Euroopan unionin ja 
Turkin välisten neuvottelujen 
muutosvoiman, joka on tarjonnut Turkille 
selvän viitekehyksen sen uudistusprosessia 
varten; pitää siksi erittäin tärkeänä, että 
liittymisneuvottelujen uskottavuus 
perustuu Turkin ja unionin keskinäiseen 
sitoutumiseen tehokkaisiin uudistuksiin, 
joilla vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 
demokraattista perustaa, edistetään 
perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 
muutoksia instituutioissa, lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa ajattelutavassa; pitää 
siksi ilahduttavana neuvotteluluvun 22 
avaamista;

Or. fr

Tarkistus 62
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että avaamalla uusia lukuja 
neuvotteluprosessissa uudistettaisiin 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen;

Or. en

Tarkistus 63
Salvador Sedó i Alabart

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että EU:n ja Turkin suhteiden 
mahdollisuudet hyödynnetään parhaiten 
aktiivisella ja uskottavalla 
liittymisprosessilla;

Or. en

Tarkistus 64
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin 
ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille;
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. kehottaa Turkin ja unionin 
viranomaisia varmistamaan 
maahanmuuttajien ihmisoikeudet sekä 
turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 
tehokkaan kansainvälisen suojelun, kun 
neuvotellaan integroidusta 
maahanmuuttopolitiikasta; kehottaa 
EU:ta antamaan Turkille tähän liittyen 
täyden teknisen ja rahoituksellisen tuen 
sekä Turkkia panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön vuonna 1951 tehdyn Geneven 
yleissopimuksen ja sen vuonna 1967 
tehdyn pöytäkirjan;

Or. en

Tarkistus 65
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin 
ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. suhtautuu myönteisesti 
takaisinottosopimuksen 
allekirjoittamiseen ja viisumipakon 
poistamista koskevan vuoropuhelun 
aloittamiseen Euroopan komission ja 
Turkin viranomaisten välillä ja odottaa 
mielenkiinnolla takaisinottosopimuksen 
nopeaa ratifioimista sekä sen 
täysimääräistä ja tosiasiallista 
täytäntöönpanoa kaikkiin jäsenvaltioihin 
nähden; toteaa, että edistyminen 
viisumipakon poistamista koskevassa 
vuoropuhelussa pohjautuu 
suoritusperusteiseen lähestymistapaan ja 
edellyttää, että Turkki panee tehokkaasti 
ja johdonmukaisesti täytäntöön 
viisumivapautta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitetyt 
vaatimukset suhteessa EU:hun ja sen 
kaikkiin jäsenvaltioihin; toteaa, että 
Turkki on yksi EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton keskeisistä 
kauttakulkumaista ja kehottaa siksi Turkkia 
panemaan täysimääräisesti ja 
tosiasiallisesti täytäntöön olemassa olevat 
kahdenväliset takaisinottosopimukset ja 
vastaavien sopimuksien takaisinottoa 
koskevat säännökset viivyttelemättä 
kaikkiin jäsenvaltioihin nähden, 
tiivistämään entisestään 
maahanmuuttopolitiikkaan liittyvissä 
kysymyksissä EU:n kanssa tehtyä 
yhteistyötä sekä torjumaan ihmiskauppaa 
ja rajavalvontaa;

Or. en

Tarkistus 66
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin 
ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. suhtautuu myönteisesti 
takaisinottosopimuksen 
allekirjoittamiseen ja viisumipakon 
poistamista koskevan vuoropuhelun 
aloittamiseen; kehottaa Turkkia 
panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen sekä 
viisumipakon poistamista koskevan 
etenemissuunnitelman edellytykset 
täysimääräisesti, yhtenevästi ja 
tosiasiallisesti kaikkiin jäsenvaltioihin 
nähden; toteaa, että Turkki on yhä yksi 
EU:hun suuntautuvan laittoman 
maahanmuuton keskeisistä 
kauttakulkumaista ja olemassa olevien 
kahdenvälisten takaisinottosopimuksien 
tosiasiallinen täytäntöönpano on siksi 
edelleen painopiste; painottaa, että on 
tärkeää parantaa eri ryhmistä koostuvien 
muuttovirtojen hallintaa kaikilla Turkin 
rajoilla ja erityisesti sen ja EU:n välisillä 
rajoilla; kehottaa lisäksi Turkkia 
noudattamaan EU:n säännöstöä 
viisumipolitiikkaan ja sellaisiin 
kolmansiin valtioihin nähden, joiden 
kansalaiset muodostavat merkittävän osan 
eri ryhmistä koostuvista muuttovirroista, 
jotka suuntautuvat EU:hun;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin 
ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Turkki allekirjoitti 
takaisinottosopimuksen 
16. joulukuuta 2013, minkä ansiosta on 
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ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

mahdollista käynnistää viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma; 
suhtautuu myönteisesti maahanmuuton 
hallinnasta vastaavan General 
Directorate of Migration Management 
-pääosaston perustamiseen ulkomaalaisia 
ja kansainvälistä suojelua koskevan lain 
täytäntöönpanon myötä; toteaa, että 
Turkki on yksi EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton keskeisistä 
kauttakulkumaista ja painottaa selviä etuja, 
joita saadaan helpottamalla liikemiesten, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin 
ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Turkki allekirjoitti 
takaisinottosopimuksen 
16. joulukuuta 2013, minkä ansiosta on 
mahdollista käynnistää viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

Or. en
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Tarkistus 69
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin 
ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Turkki allekirjoitti 
takaisinottosopimuksen 
16. joulukuuta 2013; kehottaa Turkkia ja 
komissiota edistämään vuoropuhelua, 
jotta saavutetaan nopeasti merkittävää 
edistystä viisumipakon poistamista 
koskevan etenemissuunnitelman 
yhteydessä; toteaa, että Turkki on yksi 
EU:hun suuntautuvan laittoman 
maahanmuuton keskeisistä 
kauttakulkumaista ja painottaa selviä etuja, 
joita saadaan helpottamalla liikemiesten, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

Or. en

Tarkistus 70
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin 
ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 

3. suhtautuu myönteisesti EU:n ja Turkin 
välisen takaisinottosopimuksen 
allekirjoittamiseen ja viisumipakon 
poistamista koskevan 
etenemissuunnitelman käynnistämiseen; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
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siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

siksi Turkkia viivyttelemättä panemaan 
takaisinottosopimuksen täytäntöön; 
kehottaa komissiota samalla toteuttamaan
lisätoimia viisumipakon poistamiseksi ja 
painottaa selviä etuja, joita saadaan 
helpottamalla liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä EU:n alueelle;

Or. en

Tarkistus 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin 
ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. ottaa huomioon, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
allekirjoitettiin samanaikaisesti; toteaa, 
että Turkki on yksi EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton keskeisistä 
kauttakulkumaista ja kehottaa siksi Turkkia 
viivyttelemättä allekirjoittamaan 
takaisinottosopimuksen ja panemaan sen 
täytäntöön; kehottaa komissiota samalla 
toteuttamaan toimia viisumipakon 
poistamiseksi ja painottaa selviä etuja, joita 
saadaan helpottamalla liikemiesten, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle; kehottaa toteuttamaan 
demokraattisia valvontatoimia mainitun 
takaisinottosopimuksen täytäntöönpanoon 
nähden, jotta varmistetaan, että kyseisten 
henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan 
täysimääräisesti; kehottaa Turkkia ja 
Euroopan unionia kunnioittamaan 
täysimääräisesti niiden kansainvälisiä ja 
EU:n velvoitteita, jotka liittyvät 
ihmisoikeuksien alaan, erityisesti 
palautuskiellon periaatteen ja 
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turvapaikkamenettelyyn pääsyn kohdalla; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
tehokkaan turvapaikkajärjestelmän, joka 
on kansainvälisten normien mukainen;

Or. fr

Tarkistus 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin
ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille;
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön;

Or. de

Tarkistus 73
Salvador Sedó i Alabart

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin 3. suhtautuu myönteisesti Ankarassa 
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ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

joulukuussa 2013 tehtyyn sopimukseen, 
joka koskee takaisinottosopimuksen 
allekirjoittamista ja täytäntöönpanoa, ja
kehottaa komissiota samalla toteuttamaan 
toimia viisumipakon poistamiseksi, jotta 
helpotetaan turkkilaisten liikemiesten, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

Or. en

Tarkistus 74
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin 
ja EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille;
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista; korostaa, 
että on ollut suuri erehdys yhdistää 
takaisinottosopimusta koskevat 
neuvottelut viisumivapautta koskevien 
neuvotteluiden kanssa; kehottaa 
komissiota tarkistamaan Turkille 
luvattuja viisumivapautta koskevia tulevia 
toimia;

Or. nl
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Tarkistus 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön;

Or. it

Tarkistus 76
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa

3. painottaa, että on tärkeää, että Turkin ja 
EU:n välillä vallitsee yhteisymmärrys siitä, 
että takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja suhtautuu 
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siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

siksi myönteisesti takaisinottosopimuksen 
allekirjoittamiseen ja EU:n ja Turkin 
välisen, viisumipakon poistamiseksi 
käytävän vuoropuhelun käynnistämiseen 
16. joulukuuta 2013; painottaa selviä 
etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

Or. en

Tarkistus 77
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskevan vuoropuhelun 
käynnistäminen ovat tärkeitä sekä EU:lle 
että Turkille; toteaa, että Turkki on yksi 
EU:hun suuntautuvan laittoman 
maahanmuuton keskeisistä 
kauttakulkumaista ja kehottaa siksi Turkkia 
viivyttelemättä panemaan 
takaisinottosopimuksen täytäntöön; 
kehottaa komissiota samalla toteuttamaan 
toimia viisumipakon poistamiseksi ja 
painottaa selviä etuja, joita saadaan 
helpottamalla liikemiesten, tutkijoiden ja
opiskelijoiden pääsyä EU:n alueelle;

Or. de

Tarkistus 78
Krzysztof Lisek
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja siksi on 
tyytyväinen, että Euroopan komissio ja 
Turkki allekirjoittivat 16.12.2013 
takaisinottosopimuksen ja toivoo, että se 
pannaan viivyttelemättä täytäntöön; 
kehottaa komissiota samalla toteuttamaan 
toimia viisumipakon poistamiseksi ja 
painottaa selviä etuja, joita saadaan 
helpottamalla liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä EU:n alueelle;

Or. pl

Tarkistus 79
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen 
ja panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä panemaan 
takaisinottosopimuksen täytäntöön; pitää 
huolestuttavina ja valitettavina Turkin 
hallituksen lausuntoja, joiden mukaan 
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viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

takaisinottosopimusta ei ole aikomusta 
panna täytäntöön Kyproksen tasavallan 
kanssa, ja painottaa, että tällainen 
poliittinen asenne on EU:n oikeudellisen 
järjestelmän vastainen; kehottaa tästä 
syystä Turkin hallitusta kunnioittamaan 
ja noudattamaan oikeudellista kehystä ja 
velvoitteita, jotka perustuvat 
takaisinottosopimukseen; toteaa, että 
muussa tapauksessa olisi toteutettava 
toimenpiteitä EU:n oikeudellisen 
järjestelmän ja sen jäsenvaltioiden 
oikeudellisten ja poliittisten oikeuksien 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että olemassa olevia 
kahdenvälisiä sopimuksia pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön, kunnes tämä 
sopimus tulee voimaan ja sitä pannaan 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti 
täytäntöön kaikkia jäsenvaltioita kohtaan;
kehottaa komissiota samalla toteuttamaan 
toimia viisumipakon poistamiseksi ja 
painottaa selviä etuja, joita saadaan 
helpottamalla liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä EU:n alueelle;

Or. en

Tarkistus 80
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
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allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle; toteaa, että kansallisten 
hallituksien asiana on 
liittymissopimuksen siirtymäkauden 
järjestelyillä ja EU:n perussopimuksien 
tarvittaessa toteutettavalla tarkistamisella 
tehdä päätöksiä 
maahanmuuttokysymyksistä, kuten 
vapaan liikkuvuuden rajoituksista, ja on 
tietoinen siitä, että tästä kysymyksestä on 
tullut vakava huolenaihe monissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 81
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 

3. suhtautuu myönteisesti 
16. joulukuuta 2013 allekirjoitettuun 
Euroopan unionin ja Turkin tasavallan 
väliseen luvattomasti maassa oleskelevien 
henkilöiden takaisinottamista koskevaan 
sopimuksen; painottaa, että on 
saavutettava Turkin ja EU:n välinen 
yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
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EU:n alueelle; komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

Or. en

Tarkistus 82
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

3. painottaa, että on saavutettava Turkin ja 
EU:n välinen yhteisymmärrys siitä, että 
takaisinottosopimus ja viisumipakon 
poistamista koskeva etenemissuunnitelma 
ovat tärkeitä sekä EU:lle että Turkille; 
toteaa, että Turkki on yksi EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
keskeisistä kauttakulkumaista ja kehottaa 
siksi Turkkia viivyttelemättä 
allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön; kehottaa 
komissiota toteuttamaan kaikkia 
tarvittavia toimenpiteitä, jotta turvataan 
EU:n jäsenvaltioissa laillisesti asuvien 
Turkin kansalaisten oikeudet; kehottaa 
komissiota samalla toteuttamaan toimia 
viisumipakon poistamiseksi ja painottaa 
selviä etuja, joita saadaan helpottamalla 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
EU:n alueelle;

Or. en

Tarkistus 83
Ria Oomen-Ruijten
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Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. on erittäin huolestunut Turkin 
viimeaikaisista tapahtumista, jotka 
liittyvät korkealla tasolla paljastunutta 
lahjontaa koskeviin väitteisiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta olemaan puuttumatta 
oikeudellisiin menettelyihin ja 
varmistamaan, että säädökset ovat 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja 
vallanjakoa koskevien periaatteiden sekä 
perustuslain asianmukaisten artiklojen 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 84
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee erittäin huolestuneena merkille 
viimeaikaisen lahjontaskandaalin; pitää 
valitettavina Turkin viranomaisten 
lausuntoja, jotka koskevat väitettyjen 
salaliittolaisten toteuttamaa 
pienimuotoista vallankaappausta ja jotka 
ovat johtaneet joukkopidätyksiin ja 
vaillinaiseen tutkintaan, minkä 
seurauksena on erotettu noin 
350 poliisitutkijaa ja seisautettu 
lahjontatapaukseen liittyvä toinen 
tutkimusaalto; korostaa puolueettoman 
oikeudellisen järjestelmän ja vallanjaon 
keskeistä merkitystä 
oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvan 
demokraattisen järjestelmän ytimeen 
kuuluvina arvoina;

Or. en
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Tarkistus 85
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. muistuttaa Turkin hallitusta sen 
omasta sitoutumisesta lahjonnan 
poistamiseen erityisesti siten, että 
pannaan täytäntöön suurin osa 
suosituksista, jotka sisältyvät Euroopan 
neuvoston lahjonnan vastaisten valtioiden 
ryhmän (GRECO) vuonna 2005 laatimiin 
arviointikertomuksiin; 

Or. en

Tarkistus 86
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 2

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kööpenhaminan arviointiperusteiden 
täyttäminen

Turkin toinen epäonnistuminen:
Kööpenhaminan arviointiperusteiden 
täyttäminen

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
-4 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-4. toteaa olevansa erittäin huolestunut 
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viimeaikaisista tapahtumista, joiden 
vuoksi Turkin valtio on ajautunut kriisiin; 
pitää valitettavina hallituksen lausuntoja, 
joista käy ilmi, että vallanjaon periaatetta 
ei ole ymmärretty; pitää valitettavana, että 
hallituksen, oikeuslaitoksen, 
poliisivoimien ja tiedotusvälineiden 
välinen luottamus on heikentynyt 
vakavasti; kehottaa painokkaasti 
hallitusta pidättäytymään toimista, jotka 
estävät korkealla tasolla paljastuneiden 
lahjontatapauksien ja järjestäytyneen 
rikollisuuden tutkimisen ja niihin liittyvän 
syytteeseenpanon; kehottaa jälleen kerran 
kaikkia toimielimiä, liike-elämän 
toimijoita ja poliittisia voimia 
noudattamaan täysimääräisesti 
oikeusvaltioperiaatetta ja takaamaan 
oikeuslaitoksen puolueettomuuden ja 
riippumattomuuden; kehottaa lisäksi 
Gülen-liikettä lisäämään toimintansa 
avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja 
edellyttää, että kaikkia liikettä vastaan 
esitettyjä väitteitä tutkitaan puolueettomin 
perustein; 

Or. en

Tarkistus 88
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
-4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-4 a. on huolestunut Turkin 
viimeaikaisista tapahtumista, jotka 
liittyvät laajaan lahjontatutkimukseen; 
muistuttaa painokkaasti tarpeesta taata 
oikeuskäsittelyn riippumattomuus ja 
puolueettomuus ja siitä että kaikki 
asianomaiset osapuolet noudattavat 
täysimääräisesti oikeusvaltioperiaatetta ja 
vallanjakoa koskevaa periaatetta;
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Or. en

Tarkistus 89
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa 
yhteisymmärrys keskeisistä uudistuksista;
kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita, 
hallitusta ja oppositiota tekemään 
yhteistyötä valtion laitosten poliittisen 
moniarvoisuuden lisäämiseksi ja 
edistämään valtion ja yhteiskunnan 
nykyaikaistamista ja demokratisoimista; 
kehottaa poliittista enemmistöä ottamaan 
vähemmistö aktiivisesti mukaan tärkeistä 
uudistuksista käytävään keskusteluun ja
ottamaan vähemmistön edut ja 
näkemykset osallistavalla tavalla
huomioon aina kun se on mahdollista;

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; kehottaa 
kaikkia poliittisia toimijoita edistämään 
valtion ja yhteiskunnan nykyaikaistamista 
ja demokratisoimista ja ottamaan 
huomioon kaikkien väestönosien edut ja 
näkemykset, vähemmistöt mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 90
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista;

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
poliittisen järjestelmän ytimessä, koska se 
tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; korostaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
keskeistä asemaa ja tarvetta käydä 
tarkoituksenmukaista keskustelua yleisön 
kanssa tarvittavien uudistuksien 
täytäntöön panemiseksi; kehottaa 
poliittista enemmistöä ottamaan 
vähemmistö ja kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot aktiivisesti mukaan tärkeistä 
uudistuksista käytävään keskusteluun ja 
ottamaan vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että keskinäisellä 4. panee merkille, että keskinäisellä 
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valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista;

valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista; painottaa, että 
perustuslakiuudistuksen on säilyttävä 
ensisijaisena painopistealana sellaisen 
tasavallan nykyaikaistamisen kannalta, 
jossa demokraattisesti valitut henkilöt 
myös hallinnoivat demokraattisesti;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
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Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista;

Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista; painottaa, että demokratia 
on muutakin kuin vaalien järjestämistä, 
ja edellyttää demokraattisesti valittujen 
tahojen myös hallinnoivan 
demokraattisesti;

Or. en

Tarkistus 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
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haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista;

haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon;

Or. fr

Tarkistus 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan eri poliittiset voimat 
ja kansalaisyhteiskunta aktiivisesti 
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käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista;

mukaan tärkeistä uudistuksista käytävään 
keskusteluun ja ottamaan vähemmistön 
edut ja näkemykset osallistavalla tavalla 
huomioon aina kun se on mahdollista;

Or. fr

Tarkistus 95
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista;

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
uuden perustuslain luonnostelemisesta ja 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista;

Or. en
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Tarkistus 96
Adam Bielan

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista;

4. panee merkille, että keskinäisellä 
valvontajärjestelmällä on ratkaisevan 
tärkeä merkitys kaikille nykyaikaisille 
demokraattisille valtioille ja että Turkin 
parlamentilla on oltava keskeinen rooli 
Turkin poliittisen järjestelmän ytimessä, 
koska se tarjoaa puitteet vuoropuhelulle ja 
yhteisymmärryksen rakentamiselle 
kaikkialla poliittisessa kentässä; on 
huolissaan poliittisesta polarisoitumisesta 
ja hallituksen sekä opposition 
haluttomuudesta saavuttaa yhteisymmärrys 
keskeisistä uudistuksista; kehottaa kaikkia 
poliittisia toimijoita, hallitusta ja 
oppositiota tekemään yhteistyötä valtion 
laitosten poliittisen moniarvoisuuden 
lisäämiseksi ja edistämään valtion ja 
yhteiskunnan nykyaikaistamista ja 
demokratisoimista; kehottaa poliittista 
enemmistöä ottamaan 
kansalaisyhteiskunta ja vähemmistö 
aktiivisesti mukaan tärkeistä uudistuksista 
käytävään keskusteluun ja ottamaan 
vähemmistön edut ja näkemykset 
osallistavalla tavalla huomioon aina kun se 
on mahdollista;

Or. pl

Tarkistus 97
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
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ministeriöt toimivat yhteistyössä 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa, kun 
tarkastuskertomuksia laaditaan, siten, että 
ne toimittavat asiaankuuluvat tiedot, ja 
että valmiit tarkastuskertomukset 
esitetään Turkin parlamentille ennen 
talousarvion hyväksymistä;

Or. en

Tarkistus 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa hallitusta takaamaan 
tilintarkastustuomioistuimen toiminnan 
kansainvälisten normien mukaisesti; 
kehottaa hallitusta takaamaan 
asiaankuuluville instituutioille ja yleisölle 
täysimääräisen oikeuden tutustua 
tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksiin – erityisesti Turkin 
parlamentin kohdalla – mukaan lukien 
turvallisuusjoukkoja koskevat 
kertomukset;

Or. fr

Tarkistus 99
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. on huolestunut siitä, miten Turkin 
hallitus on reagoinut 17. joulukuuta 2013 
jälkeen lahjonnan vastaiseen operaatioon, 
jota Istanbulin syyttäjänvirasto johtaa ja 
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joka kohdistuu useisiin ministereihin ja 
yrittäjiin; tuomitsee lahjonnan vastaisesta 
operaatiosta vastuussa olevien 
poliisipäälliköiden erottamisen; kehottaa 
tältä osin kunnioittamaan 
oikeusvaltioperiaatetta sekä 
oikeuslaitoksen puolueettomuutta ja 
riippumattomuutta keinoina vahvistaa 
vallanjakoa, joka on yksi demokratian 
peruspilareista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. on huolestunut niin sanottuihin 
elämäntapakysymyksiin liittyvän 
kulttuurisen jakautumisen syvenemisestä 
Turkissa, jolloin riskinä on, että 
viranomaiset alkavat puuttua kansalaisten 
yksityiselämään: mainittakoon 
esimerkiksi viimeaikaiset lausunnot siitä, 
montako lasta naisilla olisi oltava, 
molemmille sukupuolille tarkoitetuista 
oppilasasuntoloista ja alkoholin 
myynnistä; 

Or. en

Tarkistus 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. on huolestunut paljastuneiden 
väitettyjen lahjontatapauksien 
seurauksena syntyneestä vallanjaon 
horjuttamisesta ja tuomitsee 
lahjontatapauksia tutkineiden poliisien 
erottamisen; kehottaa hallitusta 
kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta sekä 
tukemaan aktiivisesti lahjontatapauksien 
tutkimista; on erittäin huolestunut Turkin 
oikeuslaitokseen kohdistuvasta 
herjauskampanjasta;

Or. en

Tarkistus 102
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. esittää huolenaiheita, jotka liittyvät 
vallanjakoa koskevan periaatteen 
heikkenemiseen; on erittäin huolestunut 
siitä, miten hallitus vastasi meneillään 
olevaan lahjonnan vastaiseen 
operaatioon, jota Istanbulin 
syyttäjänvirasto johtaa ja joka kohdistuu 
useisiin ministereihin ja yrittäjiin; 
tuomitsee sen, että sisäasiainministeri, 
jota vastaan oli esitetty syytöksiä, on 
erottanut lahjonnan vastaisesta 
operaatiosta vastaavia poliisipäälliköitä; 
pitää huolestuttavana, että kaikki 
lahjonnan ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnasta suurissa 
kaupungeissa vastanneet poliisipäälliköt 
on erotettu;

Or. en
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Tarkistus 103
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. on huolestunut väitteistä, joiden 
mukaan hallitus on profiloinut 
järjestelmällisesti virkamiehiä, toimittajia, 
tutkijoita ja kansalaisjärjestöjä näiden 
uskonnollisen, etnisen ja poliittisen 
suuntautumisen perusteella; tuomitsee 
sen, että hallitus painostaa voimakkaasti 
tuomioistuimia ja että pääministeri on 
tuominnut julkisesti syyttäjänviraston ja 
poliisipäälliköt; kehottaa jokaista 
henkilöä ja toimielintä kunnioittamaan 
täysimääräisesti oikeusvaltioperiaatetta ja 
takaamaan oikeuslaitoksen 
puolueettomuuden ja 
riippumattomuuden;

Or. en

Tarkistus 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslakimuutokset on pantava 
kiireellisesti tehokkaammin täytäntöön ja 
erityisesti on hyväksyttävä henkilötietojen 
suojaa ja sotilastuomioistuimia koskevat 
lait sekä lait, joilla otetaan käyttöön 
positiivinen erityskohtelu sukupuolten 
tasa-arvon toteutumisen edistämiseksi;

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslailliset muutokset on pantava 
entistä tehokkaammin täytäntöön ja 
erityisesti on hyväksyttävä henkilötietojen 
suojaa ja sotilastuomioistuimia koskevat 
lait;

Or. de
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Tarkistus 105
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslakimuutokset on pantava 
kiireellisesti tehokkaammin täytäntöön ja 
erityisesti on hyväksyttävä henkilötietojen 
suojaa ja sotilastuomioistuimia koskevat 
lait sekä lait, joilla otetaan käyttöön 
positiivinen erityskohtelu sukupuolten 
tasa-arvon toteutumisen edistämiseksi;

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslakimuutokset on pantava 
kiireellisesti tehokkaammin täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 106
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslakimuutokset on pantava 
kiireellisesti tehokkaammin täytäntöön ja 
erityisesti on hyväksyttävä henkilötietojen 
suojaa ja sotilastuomioistuimia koskevat 
lait sekä lait, joilla otetaan käyttöön 
positiivinen erityskohtelu sukupuolten tasa-
arvon toteutumisen edistämiseksi;

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslakimuutokset on pantava 
kiireellisesti tehokkaammin täytäntöön ja 
erityisesti on hyväksyttävä henkilötietojen 
suojaa ja sotilastuomioistuimia koskevat 
lait sekä lait, joilla otetaan käyttöön 
positiivinen erityskohtelu sukupuolten tasa-
arvon toteutumisen edistämiseksi; 
painottaa, että on tärkeää, että mainitut 
perustuslakimuutokset pannaan 
tinkimättä täytäntöön, kun ne on 
hyväksytty;

Or. en
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Tarkistus 107
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. huomauttaa, että EU voi kehottaa 
Turkin viranomaisia toteuttamaan monia 
uudistuksia, mutta Turkki ei halua tätä tai 
se ei voi toimia näin; kehottaa, että EU:n 
ja Turkin väliset liittymisneuvottelut 
päätetään lopullisesti;

Or. nl

Tarkistus 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kiittää sovittelukomiteaa siitä, että se on 
päässyt yksimielisyyteen 
60 perustuslakimuutoksesta ja kehottaa 
komitean jäseniä jatkamaan Turkin uutta 
perustuslakia koskevaa työtään, koska se 
on oleellista Turkin uudistusprosessin 
kannalta; painottaa, että 
perustuslakiuudistusta koskevassa 
prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkki 
voisi hyötyä perustuslakiuudistusta 
koskevasta aktiivisesta vuoropuhelusta 
Venetsian komission kanssa; painottaa, että 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
vaalia ja kokoonpanoa koskevien sääntöjen 
on oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia;

6. kiittää sovittelukomiteaa siitä, että se on 
päässyt yksimielisyyteen 
60 perustuslakimuutoksesta ja pitää 
valitettavana sen Turkin uutta 
perustuslakia koskevan työn 
keskeytymistä, koska se on oleellista 
Turkin uudistusprosessin kannalta; 
painottaa, että perustuslakiuudistusta 
koskevassa prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkki 
voisi hyötyä perustuslakiuudistusta 
koskevasta aktiivisesta vuoropuhelusta 
Venetsian komission kanssa; painottaa, että 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
vaalia ja kokoonpanoa koskevien sääntöjen 
on oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia; muistuttaa, että 
säännöt perustuvat perustuslakiin ja että 
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kaikki niitä koskevat muutokset olisi 
hyväksyttävä kiihkottomuuden ja 
mahdollisimman laajan 
yhteisymmärryksen vallitessa; 

Or. fr

Tarkistus 109
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kiittää sovittelukomiteaa siitä, että se on 
päässyt yksimielisyyteen 
60 perustuslakimuutoksesta ja kehottaa 
komitean jäseniä jatkamaan Turkin uutta 
perustuslakia koskevaa työtään, koska se 
on oleellista Turkin uudistusprosessin 
kannalta; painottaa, että 
perustuslakiuudistusta koskevassa 
prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkki 
voisi hyötyä perustuslakiuudistusta 
koskevasta aktiivisesta vuoropuhelusta 
Venetsian komission kanssa; painottaa, että 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
vaalia ja kokoonpanoa koskevien sääntöjen 
on oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia;

6. kiittää sovittelukomiteaa siitä, että se on 
päässyt yksimielisyyteen 
60 perustuslakimuutoksesta ja ilmaisee 
huolestumisensa sen johdosta, että 
edistystä ei tällä hetkellä saavuteta; on 
painokkaasti sitä mieltä, että Turkin uutta 
perustuslakia koskevaa työtä olisi 
jatkettava, koska se on oleellista Turkin 
uudistusprosessin kannalta; painottaa, että 
perustuslakiuudistusta koskevassa 
prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkki 
voisi hyötyä perustuslakiuudistusta 
koskevasta aktiivisesta vuoropuhelusta 
Venetsian komission kanssa; painottaa, että 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
vaalia ja kokoonpanoa koskevien sääntöjen 
on oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia;

Or. en

Tarkistus 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kiittää sovittelukomiteaa siitä, että se on 
päässyt yksimielisyyteen 
60 perustuslakimuutoksesta ja kehottaa 
komitean jäseniä jatkamaan Turkin uutta 
perustuslakia koskevaa työtään, koska se 
on oleellista Turkin uudistusprosessin 
kannalta; painottaa, että 
perustuslakiuudistusta koskevassa 
prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkki 
voisi hyötyä perustuslakiuudistusta 
koskevasta aktiivisesta vuoropuhelusta 
Venetsian komission kanssa; painottaa, että 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
vaalia ja kokoonpanoa koskevien sääntöjen 
on oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia;

6. panee merkille, että sovittelukomitea on 
onnistunut pääsemään yksimielisyyteen 
vain 60 perustuslakimuutoksesta ja 
kehottaa komitean jäseniä 
kaksinkertaistamaan työnsä todellisen 
uuden perustuslain laatimiseksi Turkille, 
koska se on oleellista Turkin 
uudistusprosessin kannalta; painottaa, että 
perustuslakiuudistusta koskevassa 
prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkin 
olisi yritettävä hyötyä 
perustuslakiuudistusta koskevasta 
aktiivisesta vuoropuhelusta Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että tuomarien 
ja syyttäjien korkean neuvoston vaalia ja 
kokoonpanoa koskevien sääntöjen on 
oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia; 

Or. en

Tarkistus 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kiittää sovittelukomiteaa siitä, että se on 
päässyt yksimielisyyteen 
60 perustuslakimuutoksesta ja kehottaa 
komitean jäseniä jatkamaan Turkin uutta 
perustuslakia koskevaa työtään, koska se 
on oleellista Turkin uudistusprosessin 
kannalta; painottaa, että 
perustuslakiuudistusta koskevassa 

6. pitää valitettavana sovittelukomitean 
hajauttamista hallituspuolueen 
kolmannen perustelemattoman poissaolon 
jälkeen ja kehottaa kaikkia osapuolia 
jatkamaan Turkin uutta perustuslakia 
koskevaa työtään, koska se on oleellista 
Turkin uudistusprosessin kannalta; 
painottaa, että perustuslakiuudistusta 
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prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkki 
voisi hyötyä perustuslakiuudistusta 
koskevasta aktiivisesta vuoropuhelusta 
Venetsian komission kanssa; painottaa, että 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
vaalia ja kokoonpanoa koskevien sääntöjen 
on oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia;

koskevassa prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkki 
voisi hyötyä perustuslakiuudistusta 
koskevasta aktiivisesta vuoropuhelusta 
Venetsian komission kanssa; painottaa, että 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
vaalia ja kokoonpanoa koskevien sääntöjen 
on oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kiittää sovittelukomiteaa siitä, että se on 
päässyt yksimielisyyteen 
60 perustuslakimuutoksesta ja kehottaa 
komitean jäseniä jatkamaan Turkin uutta 
perustuslakia koskevaa työtään, koska se 
on oleellista Turkin uudistusprosessin 
kannalta; painottaa, että 
perustuslakiuudistusta koskevassa 
prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkki 
voisi hyötyä perustuslakiuudistusta 
koskevasta aktiivisesta vuoropuhelusta 
Venetsian komission kanssa; painottaa, että 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
vaalia ja kokoonpanoa koskevien sääntöjen 
on oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia;

6. kiittää sovittelukomiteaa siitä, että se on 
päässyt yksimielisyyteen 
60 perustuslakimuutoksesta ja kehottaa 
komitean jäseniä jatkamaan Turkin uutta 
perustuslakia koskevaa työtään, koska se 
on oleellista Turkin uudistusprosessin 
kannalta; painottaa, että 
perustuslakiuudistusta koskevassa 
prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkki 
voisi hyötyä perustuslakiuudistusta 
koskevasta aktiivisesta vuoropuhelusta 
Venetsian komission kanssa; korostaa, että 
perustuslakimuutokset on pantava 
täytäntöön avoimesti ja osallistavasti 
ottaen kansalaisyhteiskunnan mukaan 
kaikissa vaiheissa; painottaa, että 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
vaalia ja kokoonpanoa koskevien sääntöjen 
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on oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia;

Or. en

Tarkistus 113
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kiittää sovittelukomiteaa siitä, että se on 
päässyt yksimielisyyteen 
60 perustuslakimuutoksesta ja kehottaa 
komitean jäseniä jatkamaan Turkin uutta 
perustuslakia koskevaa työtään, koska se 
on oleellista Turkin uudistusprosessin 
kannalta; painottaa, että 
perustuslakiuudistusta koskevassa 
prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä; korostaa, että 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Turkki 
voisi hyötyä perustuslakiuudistusta 
koskevasta aktiivisesta vuoropuhelusta 
Venetsian komission kanssa; painottaa, että 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
vaalia ja kokoonpanoa koskevien sääntöjen 
on oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia;

6. kiittää sovittelukomiteaa siitä, että se on 
päässyt yksimielisyyteen 
60 perustuslakimuutoksesta ja kehottaa 
komitean jäseniä pikaisesti jatkamaan 
Turkin uutta perustuslakia koskevaa 
työtään, koska se on oleellista Turkin 
uudistusprosessin kannalta; painottaa, että 
perustuslakiuudistusta koskevassa 
prosessissa on saavutettava 
yhteisymmärrys tehokkaasta 
vallanjakojärjestelmästä ja kansalaisuuden 
osallistavasta määritelmästä, jotta olisi 
mahdollista laatia täysin demokraattinen 
perustuslaki, jolla taataan yhtäläiset 
oikeudet kaikille Turkin kansalaisille; 
korostaa, että Euroopan neuvoston 
jäsenvaltiona Turkki voisi hyötyä 
perustuslakiuudistusta koskevasta 
aktiivisesta vuoropuhelusta Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että tuomarien 
ja syyttäjien korkean neuvoston vaalia ja 
kokoonpanoa koskevien sääntöjen on 
oltava täysin Venetsian komission 
kriteerien mukaisia;

Or. en

Tarkistus 114
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. on huolestunut siitä, miten hallitus 
reagoi joulukuussa 2013 ilmenneisiin 
lahjontatapauksiin, ja muistuttaa, että 
viranomaisten on taattava oikeuslaitoksen 
riippumattomuus kaikissa oloissa unionin 
normien mukaisesti; korostaa, että on 
tarpeen nimittää lainvalvonnasta vastaava 
viranomainen, joka toimii tuomarin 
alaisuudessa;

Or. fr

Tarkistus 115
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että työoikeuden ja 
ammattiyhdistysoikeuksien alalla on 
edistyttävä selkeämmin; kehottaa Turkkia 
aloittamaan ponnistelut näiden alojen 
lainsäädännön muuttamiseksi, jotta se 
saadaan erityisesti lakko-oikeuden ja 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden osalta 
sopusointuun unionin säännöstön ja 
ILO:n yleissopimusten kanssa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. on huolestunut siitä, että syrjinnän 
vastaiseen sääntelyyn nähden ei ole 
saavutettu edistystä, että nykyiset 
syrjinnän vastaiset säädökset ovat 
riittämättömiä ja että ne eivät ole 
yhteneviä EU:n säännöstön kanssa; 
korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää 
lainsäädäntöä ja perustettava syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskeva toimikunta, jotta voidaan suojella 
kansalaisia etniseen alkuperään, 
uskontoon, sukupuoleen, ikään, 
vammaisuuteen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-
identiteettiin perustuvalta syrjinnältä;

Or. en

Tarkistus 117
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 

7. huomauttaa, että hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämä 
demokratisointipaketti on viimeisten 
tapahtumien valossa suuri farssi; kehottaa 
hallitusta varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös 
vähemmistöille, kuten kristityille ja 
juutalaisille ja HLBTI-ihmisille;
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ja HLBTI-ihmisille;

Or. nl

Tarkistus 118
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia, kehottaa 
painokkaasti panemaan sen täytäntöön ja 
kehottaa hallitusta kuulemaan 
asianmukaisesti oppositiota ja asiaan 
kuuluvia kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBT-ihmisille; kehottaa hallitusta 
esittämään viipymättä uudistuspaketin, 
jossa tarkastellaan joitakin keskeisiä 
asioita, kuten aleviitteja koskevaa 
kysymystä, joita ei ole sisällytetty 
30. syyskuuta esitettyyn 
demokratisointipakettiin;

Or. en

Tarkistus 119
Alojz Peterle
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia, kehottaa 
painokkaasti panemaan sen täytäntöön ja 
kehottaa hallitusta kuulemaan 
asianmukaisesti oppositiota ja asiaan 
kuuluvia kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille; kehottaa hallitusta 
esittämään viipymättä uudistuspaketin, 
jossa tarkastellaan joitakin keskeisiä 
asioita, kuten aleviitteja koskevaa 
kysymystä, joita ei ole sisällytetty 
30. syyskuuta esitettyyn 
demokratisointipakettiin;

Or. en

Tarkistus 120
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia, kehottaa 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
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kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

oppositiota ja kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa, jotta vahvistetaan 
demokratiaa ja ilmennetään paremmin 
valtion moniarvoisuutta; kehottaa 
hallitusta varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös kaikille 
yhteisöille, vähemmistöille ja HLBTI-
ihmisille;

Or. en

Tarkistus 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti
oppositiota ja asiaan kuuluvia
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta panemaan ilmoitetut toimet 
nopeasti täytäntöön toimien yhteistyössä
opposition ja asiaan kuuluvien 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;
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Or. fr

Tarkistus 122
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

7. vaatii hallituksen 30. syyskuuta 2013 
esittämän demokratisointipaketin 
välitöntä täytäntöönpanoa ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

Or. el

Tarkistus 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
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täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille;

Or. it

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

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille; kannustaa hallitusta 
toteuttamaan toimia aleviittiyhteisön 
oikeuksien parantamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille; pitää valitettavana, 
että uudistuspakettiin ei ole sisällytetty 
aleviittiyhteisön oikeuksien kaltaisia 
keskeisiä kysymyksiä, ja kehottaa 
hallitusta viipymättä tarkastelemaan 
tähän liittyviä tärkeitä asioita;

Or. en

Tarkistus 126
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 



PE526.229v01-00 76/128 AM\1014601FI.doc

FI

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille; kehottaa 
toteuttamaan lisätoimia 
romanivähemmistöön kohdistuvan 
syrjinnän torjumiseksi sekä edistämään 
työllistettävyyttä ja vähentämään 
koulunkäynnin keskeyttämistä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 

7. kehottaa painokkaasti panemaan 
hallituksen 30. syyskuuta 2013 esittämän 
demokratisointipaketin täytäntöön ja 
kehottaa hallitusta kuulemaan 
asianmukaisesti oppositiota ja asiaan 
kuuluvia kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
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ja HLBTI-ihmisille; ja HLBTI-ihmisille;

Or. en

Tarkistus 128
Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää ilahduttavana hallituksen 
30. syyskuuta 2013 esittämää 
demokratisointipakettia ja kehottaa 
hallitusta kuulemaan asianmukaisesti 
oppositiota ja asiaan kuuluvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
täytäntöönpanolainsäädännön 
valmistelussa sekä jatkamaan toimiaan 
vaalijärjestelmän uudistamiseksi muun 
muassa siten, että lasketaan 10 prosentin 
äänikynnystä ja otetaan asianmukaisesti 
mukaan kaikki tahot Turkin 
yhteiskunnassa; kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että viharikoksia 
koskevassa lainsäädännössä annetaan suoja 
kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille 
ja HLBTI-ihmisille;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Tarkistus 129
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa hallitusta esittämään uuden 
uudistuspaketin, jossa tarkastellaan 
keskeneräisiä ja tärkeitä asioita, kuten 
aleviitteihin liittyvää kysymystä, jotka 
eivät sisältyneet 30. syyskuuta 2013 
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esitettyyn demokratisointipakettiin;

Or. en

Tarkistus 130
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. panee merkille, että on toteutettu 
toimia vuoropuhelun tiivistämiseksi myös 
muiden uskonnollisten yhteisöjen kuin 
muslimien kanssa, joskaan syrjintää ja 
meneillään olevia omistusoikeuskiistoja ei 
ole käytännössä pystytty ratkaisemaan; 
kehottaa Turkkia ottamaan viipymättä 
käyttöön Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaisen 
oikeuskehyksen uskontoa ja 
aseistakieltäytymistä koskevissa 
kysymyksissä;

Or. en

Tarkistus 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. suhtautuu myönteisesti vuonna 2013 
toimintansa aloittaneiden uusien elimien, 
kuten oikeusasiamiehen viraston ja 
Turkin kansallisen ihmisoikeuselimen 
(Turkish National Human Rights 
Institution) perustamiseen, ja toteaa, että 
ne toimivat lisämekanismeina, jotta 
yksittäiset henkilöt voivat vaatia 
perusoikeuksiensa ja -vapauksiensa 
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suojelemista; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-
puiston tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, 
jotta voidaan varmistaa 
kokoontumisvapauden kunnioittaminen;

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
valitettavana, että Gezi-puiston 
tapahtumien jälkeen muita suuria 
hankkeita on edistetty kuulematta 
asiaankuuluvaa merkittävää väestönosaa 
ja sen vastustuksesta huolimatta, 
erityisesti liittyen tien rakentamiseen 
Ankarassa sijaitsevan Lähi-idän 
teknillisen yliopiston kampusalueelle tai 
kolmannen sillan rakentamiseen 
Bosporinsalmen yli;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan;
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

8. pitää erittäin valitettavana, että Gezi-
puiston mielenosoittajia ja poliiseja kuoli, 
että poliisi käytti kohtuutonta väkivaltaa 
ja että eräät mielenosoittajat turvautuivat 
väkivaltaan; toteaa, että Gezi-puiston 
protestit osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen; kannustaa 
sisäasiainministeriötä ja Turkin 
poliisivoimia ottamaan käyttöön 
menetelmiä, joilla mielenosoituksia 
voidaan lähestyä vastakkainasettelua 
välttäen, ja erityisesti olemaan 
pidättämättä tai estämättä asianajajia ja 
hoitohenkilöstöä, jotka hoitavat 
tehtäviään;

Or. en
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Tarkistus 134
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

8. toteaa, että protestit Gezi-puistossa ja 
muualla maassa osoittivat, että Turkissa 
on virkeä kansalaisyhteiskunta ja että 
perusarvojen edistämiseksi tarvitaan 
tehokkaita lisäuudistuksia; korostaa, että on 
tärkeää ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puistossa ja muualla maassa 
sattuneisiin tapahtumiin liittyvistä 
valituksista; kehottaa Turkkia ottamaan 
käyttöön asianmukaiset sisäiset 
tarkistusmenettelyt ja perustamaan 
riippumattoman valvontaelimen 
seuraamaan poliisin tekemiä rikoksia; 
katsoo, että tapahtumat Gezi-puistossa ja 
muualla maassa osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa ilmaisunvapauden, 
lehdistönvapauden ja 
kokoontumisvapauden kunnioittaminen;

Or. nl

Tarkistus 135
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että Turkin 
hallitus turvautui valtiolliseen 
väkivaltaan; suhtautuu myönteisesti 
sisäministeriön käynnistämiin meneillään 
oleviin hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen; kehottaa Turkin 
hallitusta tarkastelemaan uudelleen sen 
sosiaalisia, yhteiskunnallisia, 
kulttuurialan ja taloudellisia 
toimintalinjoja, jotka olivat Gezi-puiston 
kansannousun pääasiallinen syy;

Or. en

Tarkistus 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; on erittäin huolestunut 
uuden säädöksen käyttöönotosta, jonka 
nojalla poliisi voisi pitää potentiaalisia 
mielenosoittajia vangittuina 12–24 tunnin 
ajan ilman syyttäjän tai tuomarin 
pyyntöä; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 137
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin sekä 
oikeudellisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
korostaa, että suurinta osaa poliiseista, 
jotka aiheuttivat mielenosoittajille vakavia 
vammoja suhteettomalla ja 
kohtuuttomalla väkivallankäytöllä, ei ole 
saatettu oikeuskäsittelyyn; painottaa, että 
tarvitaan voimakasta poliittista 
sitoutumista vakavien vammojen 
aiheuttaneiden henkilöiden saattamiseksi 
oikeuskäsittelyyn ja 
rankaisemattomuuden kulttuurin 
torjumiseksi, koska lain N:o 4483 
mukaan tutkinnan aloittaminen poliiseja 
vastaan edellyttää kuvernöörien lupaa; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

Or. en
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Tarkistus 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen; pitää valitettavana, että 
tuomioistuimet eivät ole määränneet 
rangaistuksia niille valtion virkamiehille, 
jotka olivat vastuussa Gezi-puiston 
mielenosoituksiin liittyneistä 
väkivaltaisuuksista;

Or. en

Tarkistus 139
Antigoni Papadopoulou
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita ja 
välittömiä lisäuudistuksia; korostaa, että on 
tärkeää ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 140
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
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edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin, ja 
korostaa vuoropuhelun tarvetta; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

Or. bg

Tarkistus 141
Nikolaos Chountis

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 

8. toteaa, että Gezi-puiston protestit 
osoittivat, että Turkissa on virkeä 
kansalaisyhteiskunta ja että perusarvojen 
edistämiseksi tarvitaan tehokkaita 
lisäuudistuksia; korostaa, että on tärkeää 
ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
päätöksentekoprosessin rakenteisiin; pitää 
erittäin valitettavana, että mielenosoittajia 
ja poliiseja kuoli, että poliisi käytti 
kohtuutonta väkivaltaa ja että eräät 
mielenosoittajat turvautuivat väkivaltaan; 
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suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;

suhtautuu myönteisesti sisäministeriön 
käynnistämiin meneillään oleviin 
hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
kehottaa Turkkia ottamaan käyttöön 
asianmukaiset sisäiset tarkistusmenettelyt 
ja perustamaan riippumattoman 
valvontaelimen seuraamaan poliisin 
tekemiä rikoksia; katsoo, että Gezi-puiston 
tapahtumat osoittavat selvästi, että 
tarvitaan kauaskantoisia uudistuksia, jotta 
voidaan varmistaa kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen; edellyttää, että Turkin 
hallitus kunnioittaa julkisia paikkoja ja 
viheralueita eikä uhraa kansalaisten 
elämänlaatua yksipuolisen kehityksen 
nimissä;

Or. el

Tarkistus 142
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa Turkin viranomaisia 
saattamaan nopeasti päätökseen 
oikeudelliset menettelyt niitä vastaan, 
jotka ovat vastuussa ihmishenkien 
menettämisestä Gezi-puiston tapahtumien 
aikana, ja on edelleen sitoutunut 
seuraamaan näissä tapauksissa 
toteutettavia toimia;

Or. en

Tarkistus 143
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. pitää erittäin valitettavana, että 
mielenosoittajia ja poliiseja kuoli, että 
poliisi käytti kohtuutonta väkivaltaa ja 
että eräät mielenosoittajat turvautuivat 
väkivaltaan; suhtautuu myönteisesti 
sisäministeriön käynnistämiin meneillään 
oleviin hallinnollisiin tutkimuksiin ja 
oikeusasiamiehen tekemiin selvityksiin 
Gezi-puiston tapahtumiin liittyvistä 
valituksista ja odottaa, että huolenaiheet 
käsitellään täysimääräisesti ja viipymättä; 
suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen 
ehdotuksiin, jotka koskevat poliisin 
väkivallan käyttöön nähden toteutettavia 
muutoksia; kehottaa Turkkia ottamaan 
käyttöön asianmukaiset sisäiset 
tarkistusmenettelyt ja perustamaan 
riippumattoman valvontaelimen 
seuraamaan poliisin tekemiä rikoksia; 
pitää valitettavana, että mielenosoittajien 
menehtymisen seurauksena toteutetut 
oikeudelliset jatkotoimet ovat olleet 
epäasianmukaisia: joko syytteeseen 
asetettuihin poliiseihin nähden ei ole 
toteutettu jatkotoimia (Abdullah Cömertin 
kuolema), tai menettelyyn on liittynyt 
lukuisia sääntöjenvastaisuuksia (Ethem 
Sarısülükin kuolema); on huolestunut 
siitä, että syytteeseen on asetettu 
terveydenhoitoalan ammattilaisia, 
asianajajia, tutkijoita, opiskelijoita ja 
ammattijärjestöjä Gezi-puiston 
tapahtumiin liittyneen väkivallattoman 
toiminnan johdosta; suhtautuu 
myönteisesti ˮdemokratisointipaketissaˮ
ehdotettuun mielenosoitusoikeutta 
koskevaan uudistukseen mutta katsoo, 
että Gezi-puiston tapahtumien myötä 
korostuu tarve toteuttaa 
kunnianhimoisempia uudistuksia, jotta 
taataan kokoontumisvapauden 
kunnioittaminen;
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Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. muistuttaa aktiivisten ja 
riippumattomien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen merkityksestä demokratian 
kannalta; korostaa niiden kanssa 
käytävän vuoropuhelun merkitystä ja 
tähdentää, että kansalaisjärjestöillä on 
tärkeä rooli yhteiskunnallisia ja poliittisia 
näkökohtia koskevan alueellisen 
yhteistyön tiivistämisessä; pitää siksi 
huolestuttavana, että kansalaisjärjestöt 
joutuvat toiminnassaan edelleen 
selviytymään sakoista, 
lakkautusmenettelyistä ja hallinnollisista 
esteistä ja että edelleen niiden kanssa 
käytävä vuoropuhelu on enemmän 
poikkeus kuin sääntö; pitää myönteisenä, 
että Turkin hallitus on parantanut 
hallituksista riippumattomien järjestöjen 
kanssa tehtävää yhteistyötä, mutta vaatii, 
että niitä on kuultava laajemmin 
poliittisessa päätöksenteossa sekä 
politiikkaa ja lainsäädäntöä 
suunniteltaessa ja seurattaessa 
viranomaisten toimintaa;

Or. en

Tarkistus 145
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. panee merkille, että ennennäkemätön 
mielenosoitusaalto ilmentää myös monien 
Turkin kansalaisten legitiimejä toiveita 
demokratian syventämisestä; katsoo, että 
demokratiassa hallitusten on edistettävä 
suvaitsevaisuutta ja turvattava kaikkien 
kansalaisten uskonnon- ja 
vakaumuksenvapaus; kehottaa Turkin 
hallitusta kunnioittamaan maan 
yhteiskunnallista moninaisuutta ja 
moniarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 146
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; ilmaisee 
olevansa huolissaan siitä, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;
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oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 147
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
suhtautuu arvostelevasti siihen, että tällä 
hetkellä Turkissa on estetty pääsy 
arvioiden mukaan noin 
15 000 verkkosivulle, että hallitus 
kieltäytyy kumoamasta regressiivistä 
sääntelyä, kuten terrorismin vastaisen 
lain (Anti-Terror Act) 8 artiklaa, ja että 
monet ihmisoikeusaktivistit on vangittu 
rikoslain 301 artiklan nojalla, jonka 
mukaan turkkilaisuuden loukkaaminen 
on rikos; toteaa tuntevansa huolta 
käytännöstä nostaa rikossyytteitä niitä 
ihmisoikeuksien puolustajia, aktivisteja ja 
toimittajia vastaan, jotka välittävät tietoja 
ihmisoikeusrikkomuksista tai nostavat 
esille muita yleiseen etuun liittyviä 
kysymyksiä; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien aukottomalle suojelulle 
Turkissa; arvostelee lisäksi 
auktoritatiivista tapaa, jolla 
turvallisuusjoukot valvoivat sosiaalisen 
median tilejä ja pidättivät sen 
seurauksena tuhansia kansalaisia;
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
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riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia ja asevoimien 
edustajaa on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 148
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
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itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

itsesensuuria; suhtautuu huolestuneesti 
toimittajien erottamiseen 
tiedotusvälineistä hallituksen esittämän 
arvostelun vuoksi; on erittäin huolestunut 
arvostelua esittäneiden tiedotusvälineiden 
omistajien rankaisemiseksi käytetyistä 
menetelmistä; tuo esille huolenaiheita, 
jotka liittyvät valtiollisten elimien 
akkreditoinnin seurauksiin erityisesti 
opposition tiedotusvälineiden kannalta, ja
on huolissaan siitä, että hyvin monta 
journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa, 
että ilmaisunvapautta on laajennettava 
myös digitaaliseen ja sosiaaliseen 
mediaan; korostaa jälleen olevansa 
huolissaan siitä, että laajat viestinnän 
monialayritykset omistavat suurimman 
osan tiedotusvälineistä ja että näillä 
monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
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itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; suhtautuu tuomitsevasti 
siihen, että hyvin monta journalistia on 
tällä hetkellä tutkintavankeudessa ja 
kehottaa Turkin oikeusviranomaisia 
tarkistamaan ja käsittelemään heidän 
tapauksensa mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu, kuten 
erityisesti Milliyet-lehden toimittajan Can 
Dündarin ja Sabah-lehden toimittajan 
Yavuz Baydarin tapauksessa; on 
huolestunut niiden toimittajien 
erottamisesta, jotka ovat arvostelleet 
hallitusta muissa yhteyksissä, kuten 
erityisesti Milliyet-lehden toimittajan 
Hasan Cemalin ja Sabah-lehden 
toimittajan Nazlı Ilıcakin tapauksessa;
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
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harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

Or. fr

Tarkistus 151
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puistossa
ja muualla maassa sattuneista 
tapahtumista hyvin vähän osittain 
sensuurin, erityisesti itsesensuurin vuoksi
ja että hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu ja/tai 
pidätetty; korostaa tältä osin Erdoğanin 
hallinnon autoritaarista ja sortavaa 
luonnetta; muistuttaa, että ilmaisunvapaus 
ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
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mahdollisimman pian;

Or. nl

Tarkistus 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; arvostelee voimakkaasti sitä, 
että hyvin monta journalistia on tällä 
hetkellä tutkintavankeudessa, mikä 
horjuttaa ilmaisun- ja lehdistönvapautta,
ja kehottaa Turkin oikeusviranomaisia 
tarkistamaan ja käsittelemään heidän 
tapauksensa mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 153
Alojz Peterle
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria ja painostavat voimakkaasti 
hallitusta arvostelevia toimittajia; on 
huolissaan siitä, että hyvin monta 
journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 154
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja tuomitsee 
voimakkaasti sen, että hallituksen 
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arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

reaktioita tapahtumiin arvostelleita 
journalisteja on erotettu; muistuttaa, että 
ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus ovat unionin keskeisiä 
arvoja ja että riippumaton lehdistö on 
ratkaisevan tärkeä demokraattiselle 
yhteiskunnalle; korostaa jälleen olevansa 
huolissaan siitä, että laajat viestinnän 
monialayritykset omistavat suurimman 
osan tiedotusvälineistä ja että näillä 
monialayrityksillä, joihin omistus 
keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 155
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 

9. on huolissaan siitä, että Turkin 
tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 
tapahtumista hyvin vähän ja että 
hallituksen reaktioita tapahtumiin 
arvostelleita journalisteja on erotettu; 
muistuttaa, että ilmaisunvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
unionin keskeisiä arvoja ja että 
riippumaton lehdistö on ratkaisevan tärkeä 
demokraattiselle yhteiskunnalle; korostaa 
jälleen olevansa huolissaan siitä, että laajat 
viestinnän monialayritykset omistavat 
suurimman osan tiedotusvälineistä ja että 
näillä monialayrityksillä, joihin omistus 
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keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 
etuja; panee merkille, että 
tiedotusvälineiden omistajat ja journalistit 
harjoittavat huolestuttavan laajaa 
itsesensuuria; ilmaisee huolensa 
hallituksen arvostelun vuoksi erotetuista 
toimittajista sekä kritiikkiä esittäneiden 
tiedotusvälineiden omistajille määrätyistä 
seuraamuksista; on huolissaan siitä, että 
hyvin monta journalistia on tällä hetkellä 
tutkintavankeudessa ja kehottaa Turkin 
oikeusviranomaisia tarkistamaan ja 
käsittelemään heidän tapauksensa 
mahdollisimman pian;

Or. el

Tarkistus 156
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. on erittäin huolestunut 
17. joulukuuta sattuneista tapahtumista 
Turkissa; korostaa painokkaasti tarvetta 
varmistaa oikeuslaitoksen tutkimuksen 
riippumattomuus ja puolueettomuus myös 
korruptioon liittyvissä asioissa;

Or. el

Tarkistus 157
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. vaatii, että kaikissa 
oikeudenkäynneissä, joissa vastaaja on 
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toimittaja, on toimittava avoimesti ja 
noudatettava oikeusvaltioperiaatetta ja 
varmistettava asianmukaiset edellytykset, 
kuten tilat, jotka soveltuvat asianomaisen 
oikeuskäsittelyn järjestämiseen, tarkkojen 
puhtaaksi kirjoitettujen tekstien 
toimittaminen vangituille sekä 
huolehtiminen siitä, että toimittajat saavat 
tietää, mistä heitä syytetään;

Or. en

Tarkistus 158
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. panee merkille, että Armenian 
kansanmurhan muistotilaisuuksia 
vietettiin 24. huhtikuuta 2013 neljäntenä 
peräkkäisenä vuotena eri paikoissa 
kaikkialla Turkissa, kuten Istanbulissa 
sijaitsevalla Taksim-aukiolla, 
viranomaisten puuttumatta asiaan 
millään tavalla; suhtautuu asiantilaan 
myönteisesti, samoin kuin vuoden 1915 
perintöä koskevan yhteiskunnallisen ja 
tiedotusvälineissä käytävän keskustelun 
laajenemiseen; kannustaa viranomaisia 
jatkamaan niiden tukevan 
lähestymistavan noudattamista näihin 
muistotilaisuuksiin nähden;

Or. en

Tarkistus 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa julkisten tiedotusvälineiden 
erityistä asemaa pyrittäessä vahvistamaan 
demokratiaa, erityisesti siten, että ne 
täyttävät kansalaisten tiedonsaannin 
tarpeen ja mahdollistavat heidän 
osallistumisensa 
päätöksentekoprosesseihin; kehottaa tältä 
osin viranomaisia varmistamaan niiden 
riippumattomuuden ja kestävyyden 
unionin normien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 160
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. katsoo ennennäkemättömän 
protestiaallon kertovan myös monien 
turkkilaisten olevan oikeutetusti 
huolissaan siitä, että hallitus haluaa 
pakottaa koko Turkin yhteiskunnan 
toimimaan samojen eettisten arvojen ja 
uskonnollisten vakaumusten mukaisesti; 
katsoo, että demokratiassa hallitusten on 
edistettävä suvaitsevaisuutta ja turvattava 
kaikkien kansalaisten uskonnon- ja 
vakaumuksenvapaus; kehottaa Turkin 
hallitusta kunnioittamaan maan 
yhteiskunnallista moninaisuutta ja 
moniarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 161
Raimon Obiols
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Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. on huolestunut toimittajien tilanteesta 
ja tiedotusvälineiden vapaudesta 
Turkissa; korostaa julkisten 
tiedotusvälineiden erityistä asemaa 
pyrittäessä vahvistamaan demokratiaa, 
erityisesti siten, että ne täyttävät 
kansalaisten tiedonsaannin tarpeen ja 
mahdollistavat heidän osallistumisensa 
päätöksentekoprosesseihin; kehottaa tältä 
osin viranomaisia varmistamaan niiden 
riippumattomuuden ja kestävyyden 
unionin normien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. panee merkille, että vuonna 2011 
perustettu Euroopan parlamentin 
tilapäinen valtuuskunta, jonka tehtävänä 
on tarkkailla toimittajien 
oikeudenkäyntejä Turkissa – ja johon 
viitataan Turkkia koskevasta vuoden 2011 
edistymiskertomuksesta ja Turkkia 
koskevasta vuoden 2012 
edistymiskertomuksesta annetuissa 
parlamentin päätöslauselmissa – on 
esittänyt tosiasiallisiin havaintoihin 
perustuvan toimintaa koskevan 
välikertomuksen vuodelta 2013 ja aikoo 
esittää toimintaa koskevan 
loppukertomuksen vuoden 2014 
ensimmäisellä puoliskolla;

Or. en
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Tarkistus 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeää asemaa pyrittäessä vahvistamaan 
demokratiaa, erityisesti siten, että ne 
täyttävät kansalaisten tiedonsaannin 
tarpeen ja mahdollistavat heidän 
osallistumisensa 
päätöksentekoprosesseihin; kehottaa 
viranomaisia varmistamaan julkisten 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
kestävyyden unionin normien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 164
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. on hyvin huolestunut sekä siitä, että 
Turkin pääministeri Recep Tayyip 
Erdoğan selvisi kansainvälisestä 
arvostelusta, jota esitettiin viime kesänä 
rauhanomaisen mielenosoituksen 
väkivaltaisen tukahduttamisen johdosta, 
että äskettäin paljastuneista 
lahjontatapauksista, joihin oli osallisina 
pääministerin edustaman Oikeus- ja 
kehityspuolueen (AKP) korkeampia 
jäseniä ja joiden vuoksi on aiheutunut 
lisää mellakoita; korostaa, että Turkin 
pääministeriin ja AKP-puolueeseen 
kohdistunut vastustus osoittaa selvästi, 
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että maallisen nykyaikaisuuden ja 
islamilaisen perinteen välillä vallitsee 
syvä kuilu Turkissa; on huolestunut siitä, 
että pääministeri Erdoğanin hallitusta on 
syytetty lahjontatapauksen tehokkaan 
tutkinnan estämisestä, ja kehottaa tästä 
syystä Turkin hallitusta varmistamaan, 
että laajamittaisen lahjontatutkinnan 
avulla katetaan loputkin asianosaiset sen 
lisäksi, että oikeusjärjestelmän rakennetta 
uudistetaan laajamittaisesti;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että Turkin 
yhteiskunnassa ollaan huolissaan 
Ergenekon-tapausta koskevan 
oikeudenkäynnin kohtuuttomasta 
laajuudesta ja oikeudenkäyntiin liittyvistä 
puutteista, jotka Seldgehammer-tapauksen
tavoin heikentävät tuomion 
hyväksyttävyyttä; painottaa edellä esitetyn 
valossa jälleen sitä, että KCK-
oikeudenkäynnissä on osoitettava, että 
Turkin demokraattiset instituutiot ja 
oikeusjärjestelmä ovat vahvoja ja toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vahvasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien noudattamiseen;

10. panee merkille, että Turkin 
yhteiskunnassa ollaan huolissaan 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapauksia 
koskevan asianmukaisen prosessin
kohtuuttomasta laajuudesta, todisteiden 
vääristelyä koskevista väitteistä ja 
prosessiin liittyvistä puutteista; toteaa, että 
mielivaltaista vangitsemista käsittelevän 
YK:n työryhmän mukaan Sledgehammer-
tapauksen kantajia pidetään vangittuina 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälinen yleissopimuksen 
vastaisesti; painottaa edellä esitetyn 
valossa jälleen sitä, että KCK-
oikeudenkäynnissä on osoitettava, että 
Turkin demokraattiset instituutiot ja 
oikeusjärjestelmä ovat vahvoja ja toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vahvasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien noudattamiseen;

Or. en
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Tarkistus 166
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että Turkin 
yhteiskunnassa ollaan huolissaan 
Ergenekon-tapausta koskevan 
oikeudenkäynnin kohtuuttomasta 
laajuudesta ja oikeudenkäyntiin liittyvistä 
puutteista, jotka Seldgehammer-tapauksen
tavoin heikentävät tuomion 
hyväksyttävyyttä; painottaa edellä esitetyn 
valossa jälleen sitä, että KCK-
oikeudenkäynnissä on osoitettava, että 
Turkin demokraattiset instituutiot ja 
oikeusjärjestelmä ovat vahvoja ja toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vahvasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien noudattamiseen;

10. panee merkille, että Turkin 
yhteiskunnassa ollaan huolissaan 
Ergenekon-tapausta koskevan 
oikeudenkäynnin kohtuuttomasta 
laajuudesta ja oikeudenkäyntiin liittyvistä 
puutteista sekä epäyhdenmukaisten 
todisteiden käyttöä vastaajia vastaan 
koskevista väitteistä, jotka Sledgehammer-
tapauksen tavoin heikentävät tuomion 
hyväksyttävyyttä; painottaa edellä esitetyn 
valossa jälleen sitä, että KCK-
oikeudenkäynnissä on osoitettava, että 
Turkin demokraattiset instituutiot ja 
oikeusjärjestelmä ovat vahvoja ja toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vahvasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien noudattamiseen;

Or. en

Tarkistus 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että Turkin 
yhteiskunnassa ollaan huolissaan 
Ergenekon-tapausta koskevan 
oikeudenkäynnin kohtuuttomasta 
laajuudesta ja oikeudenkäyntiin liittyvistä 
puutteista, jotka Seldgehammer-tapauksen
tavoin heikentävät tuomion 
hyväksyttävyyttä; painottaa edellä esitetyn 
valossa jälleen sitä, että KCK-

10. panee merkille, että Turkin 
yhteiskunnassa ollaan huolissaan 
Ergenekon-tapausta koskevan 
oikeudenkäynnin kohtuuttomasta 
laajuudesta ja oikeudenkäyntiin liittyvistä 
puutteista, jotka Sledgehammer-tapauksen
ja Füsun Erdoğanille määrätyn tuomion 
tavoin heikentävät tuomion 
hyväksyttävyyttä; on huolestunut Pınar 
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oikeudenkäynnissä on osoitettava, että 
Turkin demokraattiset instituutiot ja 
oikeusjärjestelmä ovat vahvoja ja toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vahvasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien noudattamiseen;

Selekin 16 vuotta kestäneestä 
oikeudellisesta häirinnästä; painottaa 
edellä esitetyn valossa jälleen sitä, että 
KCK-oikeudenkäynnissä on osoitettava, 
että Turkin demokraattiset instituutiot ja 
oikeusjärjestelmä ovat vahvoja ja toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vahvasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien noudattamiseen;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että Turkin 
yhteiskunnassa ollaan huolissaan 
Ergenekon-tapausta koskevan 
oikeudenkäynnin kohtuuttomasta 
laajuudesta ja oikeudenkäyntiin liittyvistä 
puutteista, jotka Seldgehammer-tapauksen
tavoin heikentävät tuomion 
hyväksyttävyyttä; painottaa edellä esitetyn 
valossa jälleen sitä, että KCK-
oikeudenkäynnissä on osoitettava, että 
Turkin demokraattiset instituutiot ja 
oikeusjärjestelmä ovat vahvoja ja toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vahvasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien noudattamiseen;

10. panee merkille, että Turkin 
yhteiskunnassa ollaan huolissaan 
Ergenekon-tapausta koskevan 
oikeudenkäynnin kohtuuttomasta 
laajuudesta ja oikeudenkäyntiin liittyvistä 
puutteista, jotka Sledgehammer-tapauksen
tavoin heikentävät tuomion 
hyväksyttävyyttä; painottaa edellä esitetyn 
valossa jälleen sitä, että KCK-
oikeudenkäynnissä on osoitettava, että 
Turkin demokraattiset instituutiot ja 
oikeusjärjestelmä ovat vahvoja ja toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vahvasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien noudattamiseen; kehottaa 
EU:n Ankaran-valtuuskuntaa 
seuraamaan tiiviisti näihin tapauksiin 
liittyviä tapahtumia, mukaan lukien 
mahdolliset muutoksenhakuprosessit ja 
vankeusolot, sekä raportoimaan niistä 
komissiolle ja Euroopan parlamentille; 

Or. en
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Tarkistus 169
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. ilmaisee uusimman 
korruptioskandaalin johdosta, johon on 
sekaantunut Turkin hallituksen jäseniä, 
syvän huolestuneisuutensa siitä, että 
oikeuslaitoksen ja poliisin toimia on 
estetty takavarikoimalla tutkinnan 
kannalta merkittäviä asiakirjoja ja 
erottamalla tai siirtämällä oikeuslaitoksen 
ja poliisivoimien virkamiehiä; kehottaa 
Turkin hallitusta olemaan puuttumatta 
oikeusprosessiin sekä toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotta väitteet 
rikkomuksista voidaan selvittää avoimesti 
ja puolueettomasti;

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
on otettu käyttöön mahdollisuus esittää 
yksilövalituksia Turkin 
perustuslakituomioistuimelle, minkä 
ansiosta Turkin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan esittää yksilövalituksia ensin 
perustuslakituomioistuimelle ennen 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
puoleen kääntymistä;

Or. en
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Tarkistus 171
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille, että oikeuslaitoksen 
kolmannen uudistuspaketin täytäntöönpano 
on johtanut huomattavan monen 
pidätettynä olleen vapauttamiseen ja 
suhtautuu myönteisesti oikeuslaitoksen 
neljänteen uudistuspakettiin, sillä se on 
tärkeä askel kohti EU:n normien ja arvojen 
mukaista oikeuslaitosta Turkissa; panee 
erityisesti merkille i) että tehdään uusi, 
merkittävä ero sananvapauden ja 
väkivaltaan yllyttämisen tai terroritekojen 
välillä, ii) että rikoksen tai rikollisen 
ylistämistä koskeva rikos rajoitetaan 
tapauksiin, joissa yleinen järjestys on 
selvässä ja välittömässä vaarassa ja iii) että 
rikoksen, joka on tehty jonkin järjestön 
nimissä, vaikka rikoksentekijä ei ole 
kyseisen järjestön jäsen, soveltamisala on 
rajattu koskemaan yksinomaan aseellisia 
organisaatioita;

11. korostaa, että Turkin oikeuslaitoksen 
uudistaminen on keskeisessä asemassa 
pyrittäessä vakiinnuttamaan Turkin 
demokratiakehitystä; korostaa, että 
Turkin oikeuslaitoksen työtaakka on 
edelleen kohtuuton ja riippumattomuus 
riittämätöntä; panee merkille, että 
oikeuslaitoksen kolmannen uudistuspaketin 
täytäntöönpano on johtanut huomattavan 
monen pidätettynä olleen vapauttamiseen 
ja suhtautuu myönteisesti oikeuslaitoksen 
neljänteen uudistuspakettiin, sillä se on 
tärkeä askel kohti EU:n normien ja arvojen 
mukaista oikeuslaitosta Turkissa; panee 
erityisesti merkille i) että tehdään uusi, 
merkittävä ero sananvapauden ja 
väkivaltaan yllyttämisen tai terroritekojen 
välillä, ii) että rikoksen tai rikollisen 
ylistämistä koskeva rikos rajoitetaan 
tapauksiin, joissa yleinen järjestys on 
selvässä ja välittömässä vaarassa ja iii) että 
rikoksen, joka on tehty jonkin järjestön 
nimissä, vaikka rikoksentekijä ei ole 
kyseisen järjestön jäsen, soveltamisala on 
rajattu koskemaan yksinomaan aseellisia 
organisaatioita;

Or. en

Tarkistus 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille, että oikeuslaitoksen 
kolmannen uudistuspaketin täytäntöönpano 
on johtanut huomattavan monen 
pidätettynä olleen vapauttamiseen ja 
suhtautuu myönteisesti oikeuslaitoksen 
neljänteen uudistuspakettiin, sillä se on 
tärkeä askel kohti EU:n normien ja arvojen 
mukaista oikeuslaitosta Turkissa; panee 
erityisesti merkille i) että tehdään uusi, 
merkittävä ero sananvapauden ja 
väkivaltaan yllyttämisen tai terroritekojen 
välillä, ii) että rikoksen tai rikollisen 
ylistämistä koskeva rikos rajoitetaan 
tapauksiin, joissa yleinen järjestys on 
selvässä ja välittömässä vaarassa ja iii) että 
rikoksen, joka on tehty jonkin järjestön 
nimissä, vaikka rikoksentekijä ei ole 
kyseisen järjestön jäsen, soveltamisala on 
rajattu koskemaan yksinomaan aseellisia 
organisaatioita;

11. panee merkille, että oikeuslaitoksen 
kolmannen uudistuspaketin täytäntöönpano 
on johtanut huomattavan monen 
pidätettynä olleen vapauttamiseen ja 
suhtautuu myönteisesti oikeuslaitoksen 
neljänteen uudistuspakettiin, sillä se on 
tärkeä askel kohti EU:n normien ja arvojen 
mukaista oikeuslaitosta Turkissa; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
oikeusministeri Sadullah Ergin on 
toteuttanut käynnistämiensä 
kunnianhimoisten uudistuksien 
yhteydessä; panee erityisesti merkille i) 
että tehdään uusi, merkittävä ero 
sananvapauden ja väkivaltaan yllyttämisen 
tai terroritekojen välillä, ii) että rikoksen tai 
rikollisen ylistämistä koskeva rikos 
rajoitetaan tapauksiin, joissa yleinen 
järjestys on selvässä ja välittömässä 
vaarassa ja iii) että rikoksen, joka on tehty 
jonkin järjestön nimissä, vaikka 
rikoksentekijä ei ole kyseisen järjestön 
jäsen, soveltamisala on rajattu koskemaan 
yksinomaan aseellisia organisaatioita;

Or. fr

Tarkistus 173
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille, että oikeuslaitoksen 
kolmannen uudistuspaketin täytäntöönpano 
on johtanut huomattavan monen 
pidätettynä olleen vapauttamiseen ja 
suhtautuu myönteisesti oikeuslaitoksen 
neljänteen uudistuspakettiin, sillä se on 
tärkeä askel kohti EU:n normien ja arvojen 
mukaista oikeuslaitosta Turkissa; panee 

11. panee merkille, että oikeuslaitoksen 
kolmannen uudistuspaketin täytäntöönpano 
on johtanut huomattavan monen 
pidätettynä olleen vapauttamiseen ja 
suhtautuu myönteisesti oikeuslaitoksen 
neljänteen uudistuspakettiin, sillä se on 
tärkeä askel kohti EU:n normien ja arvojen 
mukaista oikeuslaitosta Turkissa; panee 
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erityisesti merkille i) että tehdään uusi, 
merkittävä ero sananvapauden ja 
väkivaltaan yllyttämisen tai terroritekojen 
välillä, ii) että rikoksen tai rikollisen 
ylistämistä koskeva rikos rajoitetaan 
tapauksiin, joissa yleinen järjestys on 
selvässä ja välittömässä vaarassa ja iii) että 
rikoksen, joka on tehty jonkin järjestön 
nimissä, vaikka rikoksentekijä ei ole 
kyseisen järjestön jäsen, soveltamisala on 
rajattu koskemaan yksinomaan aseellisia 
organisaatioita;

erityisesti merkille i) että tehdään uusi, 
merkittävä ero sananvapauden, 
lehdistönvapauden ja
kokoontumisvapauden sekä väkivaltaan 
yllyttämisen tai terroritekojen välillä, 
ii) että rikoksen tai rikollisen ylistämistä 
koskeva rikos rajoitetaan tapauksiin, joissa 
yleinen järjestys on selvässä ja 
välittömässä vaarassa ja iii) että rikoksen, 
joka on tehty jonkin järjestön nimissä, 
vaikka rikoksentekijä ei ole kyseisen 
järjestön jäsen, soveltamisala on rajattu 
koskemaan yksinomaan aseellisia 
organisaatioita;

Or. nl

Tarkistus 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille, että oikeuslaitoksen 
kolmannen uudistuspaketin täytäntöönpano 
on johtanut huomattavan monen
pidätettynä olleen vapauttamiseen ja 
suhtautuu myönteisesti oikeuslaitoksen 
neljänteen uudistuspakettiin, sillä se on 
tärkeä askel kohti EU:n normien ja arvojen 
mukaista oikeuslaitosta Turkissa; panee 
erityisesti merkille i) että tehdään uusi, 
merkittävä ero sananvapauden ja 
väkivaltaan yllyttämisen tai terroritekojen 
välillä, ii) että rikoksen tai rikollisen 
ylistämistä koskeva rikos rajoitetaan 
tapauksiin, joissa yleinen järjestys on 
selvässä ja välittömässä vaarassa ja iii) että 
rikoksen, joka on tehty jonkin järjestön 
nimissä, vaikka rikoksentekijä ei ole 
kyseisen järjestön jäsen, soveltamisala on 
rajattu koskemaan yksinomaan aseellisia 
organisaatioita;

11. panee merkille, että oikeuslaitoksen 
kolmannen uudistuspaketin täytäntöönpano 
on johtanut pidätettynä olleiden
vapauttamiseen ja suhtautuu myönteisesti 
oikeuslaitoksen neljänteen 
uudistuspakettiin, sillä se on tärkeä askel 
kohti EU:n normien ja arvojen mukaista 
oikeuslaitosta Turkissa; panee erityisesti 
merkille i) että tehdään uusi, merkittävä ero 
sananvapauden ja väkivaltaan yllyttämisen 
tai terroritekojen välillä, ii) että rikoksen tai 
rikollisen ylistämistä koskeva rikos 
rajoitetaan tapauksiin, joissa yleinen 
järjestys on selvässä ja välittömässä 
vaarassa ja iii) että rikoksen, joka on tehty 
jonkin järjestön nimissä, vaikka 
rikoksentekijä ei ole kyseisen järjestön 
jäsen, soveltamisala on rajattu koskemaan 
yksinomaan aseellisia organisaatioita;
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Or. de

Tarkistus 175
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää ilahduttavana tuomarien ja 
syyttäjien korkean neuvoston tekemää 
aloitetta edistää monien tuomarien ja 
syyttäjien ihmisoikeuskoulutusta ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön perusteellista ja 
toiminnallista ymmärtämistä; kehottaa 
hallitusta hyväksymään ihmisoikeuksia 
koskevan toimintasuunnitelman, joka 
perustuu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön ja jolla pyritään 
vastaamaan tuomioistuimen tuomioiden 
esiin nostamiin kysymyksiin, joissa Turkin 
on todettu rikkoneen Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen määräyksiä; 
kehottaa hallitusta jatkamaan 
oikeusjärjestelmän kunnianhimoisia 
uudistuksia, joissa tärkeitä ovat 
puolustuksen tehostaminen ja 
perusoikeuksien edistäminen; korostaa 
tässä yhteydessä, että terrorismin vastaista 
lakia olisi kiireellisesti uudistettava;

12. pitää ilahduttavana tuomarien ja 
syyttäjien korkean neuvoston tekemää 
aloitetta edistää monien tuomarien ja 
syyttäjien ihmisoikeuskoulutusta ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön perusteellista ja 
toiminnallista ymmärtämistä; kehottaa 
hallitusta hyväksymään ihmisoikeuksia 
koskevan toimintasuunnitelman, joka 
perustuu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön ja jolla pyritään 
vastaamaan tuomioistuimen tuomioiden 
esiin nostamiin kysymyksiin, joissa Turkin 
on todettu rikkoneen Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen määräyksiä; 
on huolestunut siitä, että 
lahjontatapauksien tutkintaan aktiivisesti 
osallistuneet poliisit ja 
syyttäjäviranomaiset on hiljattain korvattu 
uusilla; korostaa puolueettomien 
vastuuvelvollisuusmekanismien keskeistä 
merkitystä näihin tapauksiin liittyvän 
syytteeseenpanon kokonaistulosten 
kannalta, mistä koko yhteiskunta hyötyy 
täysimääräisesti; kehottaa hallitusta 
jatkamaan oikeusjärjestelmän 
kunnianhimoisia uudistuksia, joissa 
tärkeitä ovat puolustuksen tehostaminen ja 
perusoikeuksien edistäminen; korostaa 
tässä yhteydessä, että terrorismin vastaista 
lakia olisi kiireellisesti uudistettava;

Or. en
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Tarkistus 176
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää ilahduttavana tuomarien ja 
syyttäjien korkean neuvoston tekemää 
aloitetta edistää monien tuomarien ja 
syyttäjien ihmisoikeuskoulutusta ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön perusteellista ja 
toiminnallista ymmärtämistä; kehottaa 
hallitusta hyväksymään ihmisoikeuksia 
koskevan toimintasuunnitelman, joka 
perustuu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön ja jolla pyritään 
vastaamaan tuomioistuimen tuomioiden 
esiin nostamiin kysymyksiin, joissa Turkin 
on todettu rikkoneen Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen määräyksiä; 
kehottaa hallitusta jatkamaan 
oikeusjärjestelmän kunnianhimoisia 
uudistuksia, joissa tärkeitä ovat 
puolustuksen tehostaminen ja 
perusoikeuksien edistäminen; korostaa 
tässä yhteydessä, että terrorismin vastaista 
lakia olisi kiireellisesti uudistettava;

12. pitää ilahduttavana tuomarien ja 
syyttäjien korkean neuvoston tekemää 
aloitetta edistää monien tuomarien ja 
syyttäjien ihmisoikeuskoulutusta ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön perusteellista ja 
toiminnallista ymmärtämistä; kehottaa 
hallitusta hyväksymään ihmisoikeuksia 
koskevan toimintasuunnitelman, joka 
perustuu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön ja jolla pyritään 
vastaamaan tuomioistuimen tuomioiden 
esiin nostamiin kysymyksiin, joissa Turkin 
on todettu rikkoneen Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen määräyksiä, 
huolimatta siitä, että itse 
ihmisoikeustuomioistuinta on tarpeen 
uudistaa; kehottaa hallitusta jatkamaan 
oikeusjärjestelmän kunnianhimoisia 
uudistuksia, joissa tärkeitä ovat 
puolustuksen tehostaminen ja 
perusoikeuksien edistäminen; korostaa 
tässä yhteydessä, että terrorismin vastaista 
lakia olisi kiireellisesti uudistettava;

Or. en

Tarkistus 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää ilahduttavana tuomarien ja 
syyttäjien korkean neuvoston tekemää 

12. pitää ilahduttavana tuomarien ja 
syyttäjien korkean neuvoston tekemää 
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aloitetta edistää monien tuomarien ja 
syyttäjien ihmisoikeuskoulutusta ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön perusteellista ja 
toiminnallista ymmärtämistä; kehottaa 
hallitusta hyväksymään ihmisoikeuksia 
koskevan toimintasuunnitelman, joka 
perustuu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön ja jolla pyritään 
vastaamaan tuomioistuimen tuomioiden 
esiin nostamiin kysymyksiin, joissa Turkin 
on todettu rikkoneen Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen määräyksiä; 
kehottaa hallitusta jatkamaan 
oikeusjärjestelmän kunnianhimoisia 
uudistuksia, joissa tärkeitä ovat 
puolustuksen tehostaminen ja 
perusoikeuksien edistäminen; korostaa 
tässä yhteydessä, että terrorismin vastaista 
lakia olisi kiireellisesti uudistettava;

aloitetta edistää monien tuomarien ja 
syyttäjien ihmisoikeuskoulutusta ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön perusteellista ja 
toiminnallista ymmärtämistä; kehottaa 
hallitusta hyväksymään ihmisoikeuksia 
koskevan toimintasuunnitelman, joka 
perustuu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön ja jolla pyritään 
vastaamaan tuomioistuimen tuomioiden 
esiin nostamiin kysymyksiin, joissa Turkin 
on todettu rikkoneen Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen määräyksiä; 
kehottaa hallitusta jatkamaan 
oikeusjärjestelmän kunnianhimoisia 
uudistuksia, joissa tärkeitä ovat 
puolustuksen tehostaminen ja 
perusoikeuksien edistäminen; korostaa 
tässä yhteydessä, että terrorismin vastaisen 
lain uudistamista olisi kiireellisesti 
jatkettava;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa Turkkia sitoutumaan 
rankaisemattomuuden torjumiseen ja 
saattamaan toimet Kansainvälistä 
rikostuomioistuinta koskevaan Rooman 
peruskirjaan liittymiseksi 
menestyksellisesti päätökseen; vaatii 
tähän liittyen, että kansalliset säädökset 
mukautetaan kaikilta osin Rooman 
peruskirjan vaatimusten mukaisiksi; 
edellyttää, että Turkki hyväksyy 
asiaankuuluvat määräykset ja liittyy 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
erioikeuksista ja vapauksista tehtyyn 
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sopimukseen (APIC) tavoitteenaan tehdä 
yhteistyötä Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen kanssa ja tutkia 
kansanmurhia, rikoksia ihmisyyttä 
vastaan ja sotarikoksia ja nostaa niitä 
koskevia syytteitä kansallisissa 
tuomioistuimissaan;

Or. de

Tarkistus 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. suhtautuu myönteisesti vangittujen 
edustajien vapauttamiseen 
perustuslakituomioistuimen päätöksellä, 
jonka mukaan heidän väliaikaisen 
vangitsemisensa kesto oli heidän 
perusoikeuksiensa vastaista;

Or. fr

Tarkistus 180
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 

Poistetaan.
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vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

Or. nl

Tarkistus 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 

Poistetaan.
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(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

Or. it

Tarkistus 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 184
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 

13. panee merkille komission uuden 
linjan avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; muistuttaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamisen on 
perustuttava tiettyjen Eurooppa-
neuvoston selvästi asettamien 
avaamisehtojen täyttymiseen ennalta; 
kehottaa siksi neuvostoa ryhtymään uusiin 
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ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

toimiin neuvottelulukujen 23 ja 24 
avaamisperusteiden määrittämiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 186
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle – joka koskee uusien 
ehdokasvaltioiden neuvottelukehystä –
avata neuvotteluluku 23 (oikeuslaitos ja 
perusoikeudet) sekä neuvotteluluku 24 
(oikeus- ja sisäasiat) neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja päättää ne 
viimeisenä; korostaa, että näiden 
neuvottelulukujen avaamista koskevien 
virallisten edellytysten ilmoittaminen 
Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkin hallitusta toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi ja täyttämään sen 
kaikki asianmukaiset oikeudelliset 
velvoitteet, jotka perustuvat unionin 
säännöstöön ja neuvottelukehykseen, sekä 
kunnioittamaan täysimääräisesti ja 
syrjimättä EU:n jäsenvaltioiden 
täysivaltaisia oikeuksia, erityisesti 
perusoikeuksia ja oikeuslaitoksia;

Or. en
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Tarkistus 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä, mitä olisi 
tarkoitus soveltaa uusiin 
ehdokasvaltioihin, joskaan ei Turkkiin; 
korostaa, että näiden neuvottelulukujen 
avaamista koskevien virallisten 
edellytysten ilmoittaminen tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa neuvostoa 
ryhtymään samanlaisiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi
Turkkia, vanhaa ehdokasvaltiota, varten, 
niin kauan kuin se tekee täysimääräisesti 
yhteistyötä tämän saavuttamiseksi ja 
täyttää ennakkoedellytyksen eli panee 
täytäntöön lisäpöytäkirjan ja tunnustaa 
Kyproksen tasavallan;

Or. en

Tarkistus 188
Salvador Sedó i Alabart

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 

13. vahvistaa tukensa neuvotteluluvun 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluvun 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
avaamiselle; korostaa, että näiden 
neuvottelulukujen avaamista koskevien 
virallisten edellytysten ilmoittaminen 
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näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi kaikkia 
jäsenvaltioita, kuten Kyprosta, ryhtymään 
uusiin toimiin neuvottelulukujen 23 ja 24 
avaamiseksi; kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 190
Emine Bozkurt
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. vahvistaa tukensa komission uudelle 
linjalle avata neuvotteluluku 23 
(oikeuslaitos ja perusoikeudet) sekä 
neuvotteluluku 24 (oikeus- ja sisäasiat) 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja päättää ne viimeisenä; korostaa, että 
näiden neuvottelulukujen avaamista 
koskevien virallisten edellytysten 
ilmoittaminen Turkille tarjoaa selkeän 
etenemissuunnitelman uudistusprosessille 
vahvistaen sitä; kehottaa siksi neuvostoa 
ryhtymään uusiin toimiin 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

13. vahvistaa, että on tärkeää avata 
neuvotteluluku 23 (oikeuslaitos ja 
perusoikeudet) sekä neuvotteluluku 24 
(oikeus- ja sisäasiat) neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja päättää ne 
viimeisenä, mikä olisi myös komission 
uuden linjan mukaista, jota on tarkoitus 
soveltaa uusiin ehdokasvaltioihin; 
korostaa, että näiden neuvottelulukujen 
avaamista koskevien virallisten 
edellytysten ilmoittaminen Turkille tarjoaa 
selkeän etenemissuunnitelman 
uudistusprosessille vahvistaen sitä; 
kehottaa siksi neuvostoa ryhtymään uusiin 
toimiin neuvottelulukujen 23 ja 24 
avaamiseksi; kehottaa Turkkia toimimaan 
mahdollisimman läheisessä yhteistyössä 
tämän saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 191
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa, että EU:n ja Turkin väliset 
liittymisneuvottelut päätetään lopullisesti;

Or. nl

Tarkistus 192
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. on huolestunut sen johdosta, miten 
hallitus vastasi Halkbankin skandaaliin, 
jonka yhteydessä on pidätetty hallituksen 
kolmen keskeisen jäsenen 
perheenjäseniä; panee merkille 
alkuperäiseen rikosoikeudelliseen 
tutkintaan osallistuneiden 350 poliisin 
erottamisen ja muihin tehtäviin 
siirtämisen; kehottaa hallitusta 
kunnioittamaan täysimääräisesti 
asianmukaista oikeusprosessia;

Or. en

Tarkistus 193
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa huolenaiheita, jotka 
liittyvät lahjontaskandaaleihin ja 
oikeuslaitoksen kiistanalaiseen asemaan 
turkkilaisessa järjestelmässä, ja kehottaa 
Turkkia toteuttamaan oikeudellisia ja 
poliittisia toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan avoimuus ja edistetään 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta, ennen 
kuin Eurooppa-neuvosto tekee 
minkäänlaisia päätöksiä 
neuvottelulukujen 23 ja 24 avaamisesta;

Or. en

Tarkistus 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa, että on tärkeää tutkia 
lahjontaskandaaleja – ja langettaa niiden 
johdosta tuomioita – sekä tehdä loppu 
poliittisesta ja yhteiskunnallisesta 
kuohunnasta, jotta Turkki voi helpottaa ja 
jatkaa uudistuksia, joilla annetaan uutta 
pontta EU:n kanssa käytäville 
neuvotteluille;

Or. en

Tarkistus 195
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kiittää säätiöistä vastaavan kokouksen 
päätöstä palauttaa historiallisen Mor 
Gabrielin luostarin maat Turkin syyrialais-
ortodoksiselle yhteisölle, kuten hallitus 
demokratiapaketissa lupasi; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa uudistusprosessia 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauden alalla siten, että uskonnolliset 
yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla 
kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja 
virassa seuraamista koskevat rajoitukset, 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
noudattamalla Venetsian komission 
suosituksia ja poistamalla kaikenlaisen 
uskontoon perustuvan syrjinnän ja 
kaikenlaiset uskontoon perustuvat esteet; 
panee merkille, että aleviittivähemmistön 
oikeuksien laajentamista koskeva kehitys 
on ollut erityisen hidasta; painottaa, että on 
tärkeää poistaa kaikki esteet Halkin 
seminaarin pikaiselta 
uudelleenavaamiselta;

14. kiittää säätiöistä vastaavan kokouksen 
päätöstä palauttaa historiallisen Mor 
Gabrielin luostarin maat Turkin syyrialais-
ortodoksiselle yhteisölle, kuten hallitus 
demokratiapaketissa lupasi; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa ponnistuksia muidenkin 
vähemmistönä olevien uskontokuntien 
omaisuuden palauttamiseksi ja 
omistusoikeuden suojelemiseksi sekä 
erityisesti jatkaa uudistusprosessia 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauden alalla siten, että uskonnolliset 
yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla 
kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja 
virassa seuraamista koskevat rajoitukset, 
kuten sen rajoituksen poistaminen, että 
Konstantinopolin patriarkan on oltava 
Turkin kansalainen, kunnioittamalla 
asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
noudattamalla Venetsian komission 
suosituksia ja poistamalla kaikenlaisen 
uskontoon perustuvan syrjinnän ja 
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kaikenlaiset uskontoon perustuvat esteet; 
panee merkille, että aleviittivähemmistön 
oikeuksien laajentamista koskeva kehitys 
on ollut erityisen hidasta; painottaa, että on 
tärkeää poistaa kaikki esteet Halkin 
seminaarin pikaiselta 
uudelleenavaamiselta;

Or. fi

Tarkistus 196
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kiittää säätiöistä vastaavan kokouksen 
päätöstä palauttaa historiallisen Mor 
Gabrielin luostarin maat Turkin syyrialais-
ortodoksiselle yhteisölle, kuten hallitus 
demokratiapaketissa lupasi; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa uudistusprosessia 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauden alalla siten, että uskonnolliset 
yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla 
kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja 
virassa seuraamista koskevat rajoitukset, 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
noudattamalla Venetsian komission 
suosituksia ja poistamalla kaikenlaisen
uskontoon perustuvan syrjinnän ja 
kaikenlaiset uskontoon perustuvat esteet; 
panee merkille, että aleviittivähemmistön 
oikeuksien laajentamista koskeva kehitys 
on ollut erityisen hidasta; painottaa, että on 
tärkeää poistaa kaikki esteet Halkin 
seminaarin pikaiselta 
uudelleenavaamiselta;

14. kiittää säätiöistä vastaavan kokouksen 
päätöstä palauttaa historiallisen Mor 
Gabrielin luostarin maat Turkin syyrialais-
ortodoksiselle yhteisölle, kuten hallitus 
demokratiapaketissa lupasi; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa uudistusprosessia 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauden alalla siten, että uskonnolliset 
yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla 
kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja 
virassa seuraamista koskevat rajoitukset, 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
noudattamalla Venetsian komission 
suosituksia ja poistamalla 
epäasianmukaisen uskontoon perustuvan 
syrjinnän ja kaikenlaiset uskontoon 
perustuvat esteet; panee merkille, että 
aleviittivähemmistön oikeuksien 
laajentamista koskeva kehitys on ollut 
erityisen hidasta; painottaa, että on tärkeää 
poistaa kaikki esteet Halkin seminaarin 
pikaiselta uudelleenavaamiselta;

Or. en
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Tarkistus 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kiittää säätiöistä vastaavan kokouksen 
päätöstä palauttaa historiallisen Mor 
Gabrielin luostarin maat Turkin syyrialais-
ortodoksiselle yhteisölle, kuten hallitus 
demokratiapaketissa lupasi; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa uudistusprosessia 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauden alalla siten, että uskonnolliset 
yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla 
kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja 
virassa seuraamista koskevat rajoitukset, 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
noudattamalla Venetsian komission 
suosituksia ja poistamalla kaikenlaisen 
uskontoon perustuvan syrjinnän ja 
kaikenlaiset uskontoon perustuvat esteet; 
panee merkille, että aleviittivähemmistön 
oikeuksien laajentamista koskeva kehitys 
on ollut erityisen hidasta; painottaa, että on 
tärkeää poistaa kaikki esteet Halkin 
seminaarin pikaiselta 
uudelleenavaamiselta;

14. kiittää säätiöistä vastaavan kokouksen 
päätöstä palauttaa historiallisen Mor 
Gabrielin luostarin maat Turkin syyrialais-
ortodoksiselle yhteisölle, kuten hallitus 
demokratiapaketissa lupasi; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa uudistusprosessia 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauden alalla siten, että uskonnolliset 
yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla 
kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja 
virassa seuraamista koskevat rajoitukset, 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
noudattamalla Venetsian komission 
suosituksia ja poistamalla kaikenlaisen 
uskontoon perustuvan syrjinnän ja 
kaikenlaiset uskontoon perustuvat esteet; 
panee merkille, että aleviittivähemmistön 
oikeuksien laajentamista koskeva kehitys 
on ollut erityisen hidasta; kehottaa 
hallitusta tarkastelemaan 
aleviittiyhdistyksien pyyntöä, joka koskee 
cemevi-rakennuksien tunnustamista 
pyhäkköinä; painottaa, että on tärkeää 
poistaa kaikki esteet Halkin seminaarin 
pikaiselta uudelleenavaamiselta;

Or. fr

Tarkistus 198
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kiittää säätiöistä vastaavan kokouksen 14. kiittää säätiöistä vastaavan kokouksen 
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päätöstä palauttaa historiallisen Mor 
Gabrielin luostarin maat Turkin syyrialais-
ortodoksiselle yhteisölle, kuten hallitus 
demokratiapaketissa lupasi; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa uudistusprosessia 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauden alalla siten, että uskonnolliset 
yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla 
kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja 
virassa seuraamista koskevat rajoitukset, 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
noudattamalla Venetsian komission 
suosituksia ja poistamalla kaikenlaisen 
uskontoon perustuvan syrjinnän ja 
kaikenlaiset uskontoon perustuvat esteet; 
panee merkille, että aleviittivähemmistön 
oikeuksien laajentamista koskeva kehitys 
on ollut erityisen hidasta; painottaa, että on 
tärkeää poistaa kaikki esteet Halkin 
seminaarin pikaiselta 
uudelleenavaamiselta;

päätöstä palauttaa historiallisen Mor 
Gabrielin luostarin maat Turkin syyrialais-
ortodoksiselle yhteisölle, kuten hallitus 
demokratiapaketissa lupasi; painottaa, että 
on tärkeää jatkaa uudistusprosessia 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauden alalla siten, että uskonnolliset 
yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla 
kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja 
virassa seuraamista koskevat rajoitukset, 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
noudattamalla Venetsian komission 
suosituksia ja poistamalla kaikenlaisen 
uskontoon perustuvan syrjinnän ja 
kaikenlaiset uskontoon perustuvat esteet; 
panee merkille, että aleviittivähemmistön 
oikeuksien laajentamista koskeva kehitys 
on ollut erityisen hidasta; painottaa, että on 
tärkeää poistaa kaikki esteet Halkin 
seminaarin pikaiselta uudelleenavaamiselta
ja ekumeenisen patriarkan kirkollisen 
arvonimen julkiselta käytöltä;

Or. en

Tarkistus 199
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; 
kehottaa Turkin hallitusta kiinnittämään 
erityistä huomiota koulujen 
opetusaineistoon, jonka olisi heijastettava 
Turkin yhteiskunnan etnistä ja 
uskonnollista monimuotoisuutta ja 
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vakaumusten moninaisuutta, poistettava 
syrjintää ja ennakkoluuloja ja edistettävä 
kaikkien uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen täyttä hyväksymistä, ja 
painottaa puolueettoman oppimateriaalin 
tarvetta;

Or. en

Tarkistus 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. pitää valitettavana Turkin 
virkamiesten lausuntoja ja toimia 
muuttaa Hagia Sofian kirkko 
moskeijaksi; muistuttaa, että Unesco on 
julistanut Hagia Sofian kirkon 
maailmanperintökohteeksi ja että se on 
kirkollinen ja kulttuurinen symboli; 
toteaa, että tällaiset toimet loukkaavat 
kristittyjen uskonnollisia arvoja ja 
uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia 
maassa;

Or. el


