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Pozmeňujúci návrh 1
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu o pokroku za rok 
2013, ktorú vypracoval turecký minister 
pre európske záležitosti a vyjednávač v 
prístupových rokovaniach ako reakciu na 
správu Komisie; keďže táto správa 
o pokroku vôbec nie je objektívna, 
nezmieňuje sa v nej o problémoch, ktoré 
turecké orgány považujú za zahanbujúce 
a rovná sa vlastnému ohodnocovaniu 
kandidátskej krajiny;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 2
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Citácia 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje predchádzajúce 
uznesenia, najmä na uznesenie 
z 10. februára 2010 o správe o pokroku 
Turecka za rok 2009, z 9. marca 2011 
o správe o pokroku Turecka za rok 20101, 
z 29. marca 2012 o správe o pokroku 
Turecka za rok 20112 a z 18. apríla 2013 
o správe o pokroku Turecka za rok 20123,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce 
uznesenia, najmä na uznesenie 
z 10. februára 2010 o správe o pokroku 
Turecka za rok 2009, z 9. marca 2011 
o správe o pokroku Turecka za rok 20101, 
z 29. marca 2012 o správe o pokroku 
Turecka za rok 20112, z 18. apríla 2013 
o správe o pokroku Turecka za rok 20123

a z 13. júna 2013 o situácii v Turecku4,

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Citácia 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rokovací rámec pre 
Turecko z 3. októbra 2005,

– so zreteľom na rokovací rámec pre 
Turecko z 3. októbra 2005 a vyhlásenie 
Európskeho spoločenstva a jeho 
členských štátov z 21. septembra 2005,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady zo 
14. decembra 2010, z 5. decembra 2011
a 11. decembra 2012,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. 
decembra 2010, z 5. decembra 2011, z 11. 
decembra 2012 a z 25. júna 2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Citácia 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Chartu základných práv vypúšťa sa
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Európskej únie,

Or. nl

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

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rozhodnutie Asociačnej 
Rady ES – Turecko č. 1/95 z 22. decembra 
1995 o vykonávaní záverečnej fázy colnej 
únie (1/95/ES),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Citácia 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že prístupové 
rokovania s Tureckom sa začali 3. októbra 
2005 a že začiatok takýchto rokovaní je 
východiskovým bodom dlhodobého 
procesu s otvoreným koncom, založeného 
na spravodlivej a prísnej podmienenosti 
a záväzku uskutočniť reformy,

– so zreteľom na skutočnosť, že prístupové 
rokovania s Tureckom, ktoré sa začali 
3. októbra 2005, predstavujú nikdy 
nekončiaci proces vzhľadom na to, že 
odvtedy sa priepasť medzi EÚ 
a Tureckom nezmenšila, ale naopak sa 
neustále rozširuje,

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Citácia 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že prístupové 
rokovania s Tureckom sa začali 3. októbra 
2005 a že začiatok takýchto rokovaní je 
východiskovým bodom dlhodobého 
procesu s otvoreným koncom, založeného 
na spravodlivej a prísnej podmienenosti 
a záväzku uskutočniť reformy,

– so zreteľom na skutočnosť, že prístupové 
rokovania s Tureckom sa začali 3. októbra 
2005 napriek tomu, že Turecko nie je 
európskou krajinou a z tohto dôvodu 
nemôže vstúpiť do EÚ,

Or. de

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

Návrh uznesenia
Citácia 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že prístupové 
rokovania s Tureckom sa začali 3. októbra 
2005 a že začiatok takýchto rokovaní je 
východiskovým bodom dlhodobého 
procesu s otvoreným koncom, založeného 
na spravodlivej a prísnej podmienenosti 
a záväzku uskutočniť reformy,

– so zreteľom na skutočnosť, že prístupové 
rokovania s Tureckom sa začali 3. októbra 
2005 a že začiatok takýchto rokovaní je 
východiskovým bodom dlhodobého 
procesu s otvoreným koncom, založeného 
na spravodlivej a prísnej podmienenosti 
a záväzku uskutočniť reformy so 
spoločným cieľom plného členstva v EÚ 
hneď, ako budú kritériá členstva splnené,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Citácia 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že prístupové 
rokovania s Tureckom sa začali 3. októbra 

– so zreteľom na skutočnosť, že prístupové 
rokovania s Tureckom sa začali 3. októbra 
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2005 a že začiatok takýchto rokovaní je 
východiskovým bodom dlhodobého 
procesu s otvoreným koncom, založeného 
na spravodlivej a prísnej podmienenosti
a záväzku uskutočniť reformy,

2005 a že začiatok takýchto rokovaní je 
východiskovým bodom dlhodobého 
procesu s otvoreným koncom, založeného 
na dodržaní spravodlivých a prísnych 
podmienok a záväzku uskutočniť reformy,

Or. el

Pozmeňujúci návrh 11
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko sa 
zaviazalo k splneniu kodanských kritérií, 
primeraným a účinným reformám, dobrým 
susedským vzťahom a postupnému 
zosúladeniu s EÚ; so zreteľom na 
skutočnosť, že toto úsilie by sa malo 
vnímať ako príležitosť pre Turecko 
pokračovať v jeho procese modernizácie,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko sa 
zaviazalo k splneniu kodanských kritérií, 
primeraným a účinným reformám, dobrým 
susedským vzťahom a postupnému 
zosúladeniu s EÚ; so zreteľom na 
skutočnosť, že Turecko tento záväzok 
vôbec neplní,

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 12
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko sa 
zaviazalo k splneniu kodanských kritérií, 
primeraným a účinným reformám, dobrým 
susedským vzťahom a postupnému 
zosúladeniu s EÚ; so zreteľom na 
skutočnosť, že toto úsilie by sa malo 
vnímať ako príležitosť pre Turecko 
pokračovať v jeho procese modernizácie,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko sa 
zaviazalo k splneniu kodanských kritérií, 
primeraným a účinným reformám, dobrým 
susedským vzťahom a postupnému 
zosúladeniu s EÚ; so zreteľom na 
skutočnosť, že toto úsilie by sa malo 
vnímať ako príležitosť pre Turecko 
pokračovať v nutnom procese jeho
modernizácie,
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 13
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že EÚ by 
mala zostať meradlom reforiem 
v Turecku,

vypúšťa sa

Or. nl

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

Návrh uznesenia
Citácia 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že úplný 
súlad s kodanskými kritériami
a integračná kapacita EÚ zostávajú 
v súlade so závermi zo zasadnutia 
Európskej rady z decembra 2006 
základom pristúpenia k EÚ,

– so zreteľom na skutočnosť, že úplný 
súlad s kodanskými kritériami zostáva
základom pristúpenia k EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Citácia 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že úplný 
súlad s kodanskými kritériami
a integračná kapacita EÚ zostávajú
v súlade so závermi zo zasadnutia 
Európskej rady z decembra 2006 základom 
pristúpenia k EÚ,

– so zreteľom na skutočnosť, že úplný 
súlad s kodanskými kritériami zostáva
v súlade so závermi zo zasadnutia 
Európskej rady z decembra 2006 základom 
pristúpenia k EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že počet 
zadržaných novinárov v Turecku je 
najvyšší na svete a toto obmedzovanie 
slobody presvedčenia a slobody médií je 
porušením základných zásad kodanských 
kritérií,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Rada vo 
svojich záveroch z 11. decembra 2012 
podporila nový prístup Komisie, v rámci 
ktorého sa v politike rozširovania kladie 
dôraz na dodržiavanie zásad právneho 
štátu, a potvrdila, že ústredný bod 
v rokovacom procese by mala 

vypúšťa sa
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predstavovať kapitola 23 (súdnictvo 
a základné práva) a kapitola 24 
(spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť), 
ktorými sa treba zaoberať v ranej fáze 
rokovaní, aby boli k dispozícii jasné 
porovnávacie kritériá a dostatok času na 
zavedenie potrebných zmien právnych 
predpisov a reforiem inštitúcií a aby sa tak 
dosiahli presvedčivé výsledky pri 
vykonávaní,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Renate Sommer

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Rada vo 
svojich záveroch z 11. decembra 2012 
podporila nový prístup Komisie, v rámci 
ktorého sa v politike rozširovania kladie 
dôraz na dodržiavanie zásad právneho 
štátu, a potvrdila, že ústredný bod 
v rokovacom procese by mala 
predstavovať kapitola 23 (súdnictvo 
a základné práva) a kapitola 24 
(spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť), 
ktorými sa treba zaoberať v ranej fáze 
rokovaní, aby boli k dispozícii jasné 
porovnávacie kritériá a dostatok času na 
zavedenie potrebných zmien právnych 
predpisov a reforiem inštitúcií a aby sa tak 
dosiahli presvedčivé výsledky pri 
vykonávaní,

– so zreteľom na skutočnosť, že Rada vo 
svojich záveroch z 11. decembra 2012 
podporila nový prístup Komisie, v rámci 
ktorého sa v politike rozširovania kladie 
dôraz na dodržiavanie zásad právneho 
štátu, a potvrdila, že ústredný bod 
v rokovacom procese by mala 
predstavovať kapitola 23 (súdnictvo 
a základné práva) a kapitola 24 
(spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock
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Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Rada vo 
svojich záveroch z 11. decembra 2012 
podporila nový prístup Komisie, v rámci 
ktorého sa v politike rozširovania kladie 
dôraz na dodržiavanie zásad právneho 
štátu, a potvrdila, že ústredný bod 
v rokovacom procese by mala 
predstavovať kapitola 23 (súdnictvo 
a základné práva) a kapitola 24 
(spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť), 
ktorými sa treba zaoberať v ranej fáze 
rokovaní, aby boli k dispozícii jasné 
porovnávacie kritériá a dostatok času na 
zavedenie potrebných zmien právnych 
predpisov a reforiem inštitúcií a aby sa tak 
dosiahli presvedčivé výsledky pri 
vykonávaní,

– so zreteľom na skutočnosť, že Rada vo 
svojich záveroch z 11. decembra 2012 
podporila nový prístup Komisie, ktorý však 
v Turecku nie je uplatniteľný, v rámci 
ktorého sa v politike rozširovania kladie 
dôraz na dodržiavanie zásad právneho 
štátu, a potvrdila, že ústredný bod 
v rokovacom procese by mala 
predstavovať kapitola 23 (súdnictvo 
a základné práva) a kapitola 24 
(spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť), 
ktorými sa treba zaoberať v ranej fáze 
rokovaní, aby boli k dispozícii jasné 
porovnávacie kritériá a dostatok času na 
zavedenie potrebných zmien právnych 
predpisov a reforiem inštitúcií a aby sa tak 
dosiahli presvedčivé výsledky pri 
vykonávaní,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Eleni Theocharous

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Rada vo 
svojich záveroch z 11. decembra 2012 
podporila nový prístup Komisie, v rámci 
ktorého sa v politike rozširovania kladie 
dôraz na dodržiavanie zásad právneho 
štátu, a potvrdila, že ústredný bod 
v rokovacom procese by mala 
predstavovať kapitola 23 (súdnictvo 
a základné práva) a kapitola 24 
(spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť), 
ktorými sa treba zaoberať v ranej fáze 
rokovaní, aby boli k dispozícii jasné 

– so zreteľom na skutočnosť, že Rada vo 
svojich záveroch z 11. decembra 2012 
podporila nový prístup Komisie týkajúci sa 
rokovacieho rámca nových kandidátskych 
štátov, v rámci ktorého sa v politike 
rozširovania kladie dôraz na dodržiavanie 
zásad právneho štátu, a potvrdila, že 
ústredný bod v rokovacom procese by mala 
predstavovať kapitola 23 (súdnictvo 
a základné práva) a kapitola 24 
(spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť), 
ktorými sa treba zaoberať v ranej fáze 
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porovnávacie kritériá a dostatok času na 
zavedenie potrebných zmien právnych 
predpisov a reforiem inštitúcií a aby sa tak 
dosiahli presvedčivé výsledky pri 
vykonávaní,

rokovaní, aby boli k dispozícii jasné 
porovnávacie kritériá a dostatok času na 
zavedenie potrebných zmien právnych 
predpisov a reforiem inštitúcií a aby sa tak 
dosiahli presvedčivé výsledky pri 
vykonávaní,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na dialóg o vízovej 
povinnosti medzi EÚ a Tureckom, ktorý 
na začal v decembri 2013 a ktorým sa 
pripravuje cesta bezvízovému styku pre 
občanov Turecka,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že brutálne 
použitie policajnej sily proti pokojným 
demonštrantom v súvislosti s protestmi na 
námestí Taksim je porušením tejto hlavnej 
zásady právneho štátu,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Citácia 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Komisia 
vo svojej stratégii rozširovania z roku 2013 
dospela k záveru, že Turecko je vzhľadom 
na svoje hospodárstvo, strategickú polohu 
a dôležitú regionálnu úlohu strategickým 
partnerom Európskej únie a významným 
prvkom hospodárskej 
konkurencieschopnosti EÚ a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; so zreteľom na 
skutočnosť, že Komisia vyzvala na prijatie 
ďalších reforiem a podporu dialógu 
v celom politickom spektre v Turecku 
a v celej tureckej spoločnosti,

– so zreteľom na skutočnosť, že Komisia 
vo svojej stratégii rozširovania z roku 2013 
dospela k záveru, že Turecko je vzhľadom 
na svoje hospodárstvo, strategickú polohu 
a dôležitú regionálnu úlohu strategickým 
partnerom Európskej únie a významným 
prvkom hospodárskej 
konkurencieschopnosti EÚ a z toho 
dôvodu by sa Turecku mal ponúknuť 
štatút privilegovaného partnerstva,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 24
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Citácia 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Komisia 
vo svojej stratégii rozširovania z roku 2013 
dospela k záveru, že Turecko je vzhľadom 
na svoje hospodárstvo, strategickú polohu 
a dôležitú regionálnu úlohu strategickým 
partnerom Európskej únie a významným 
prvkom hospodárskej 
konkurencieschopnosti EÚ a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; so zreteľom na 
skutočnosť, že Komisia vyzvala na prijatie 

– so zreteľom na skutočnosť, že Komisia 
vo svojej stratégii rozširovania z roku 2013 
dospela k záveru, že Turecko je vzhľadom 
na svoje hospodárstvo, strategickú polohu 
a dôležitú regionálnu úlohu strategickým 
partnerom Európskej únie a významným 
prvkom hospodárskej 
konkurencieschopnosti EÚ; so zreteľom na 
skutočnosť, že Komisia vyzvala na prijatie 
ďalších reforiem a podporu dialógu 
v celom politickom spektre v Turecku 
a v celej tureckej spoločnosti,
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ďalších reforiem a podporu dialógu 
v celom politickom spektre v Turecku 
a v celej tureckej spoločnosti,

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 25
Renate Sommer

Návrh uznesenia
Citácia 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Komisia 
vo svojej stratégii rozširovania z roku 2013 
dospela k záveru, že Turecko je vzhľadom 
na svoje hospodárstvo, strategickú polohu 
a dôležitú regionálnu úlohu strategickým 
partnerom Európskej únie a významným 
prvkom hospodárskej 
konkurencieschopnosti EÚ a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; so zreteľom na 
skutočnosť, že Komisia vyzvala na prijatie 
ďalších reforiem a podporu dialógu 
v celom politickom spektre v Turecku 
a v celej tureckej spoločnosti,

– so zreteľom na skutočnosť, že Komisia 
vo svojej stratégii rozširovania z roku 2013 
dospela k záveru, že Turecko je vzhľadom 
na svoje hospodárstvo, strategickú polohu 
a dôležitú regionálnu úlohu strategickým 
partnerom Európskej únie a významným 
prvkom hospodárskej 
konkurencieschopnosti EÚ; so zreteľom na 
skutočnosť, že Komisia vyzvala na prijatie 
ďalších reforiem a podporu dialógu 
v celom politickom spektre v Turecku 
a v celej tureckej spoločnosti,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 26
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že 
v Turecku sa uskutočnilo niekoľko 
legislatívnych, inštitucionálnych 
a praktických reforiem a reforiem 



AM\1014601SK.doc 15/122 PE526.229v01-00

SK

súdnictva; niekoľko dlhodobých 
problémov, ktoré sa týkajú najmä výkonu 
spravodlivosti v Turecku, však má 
naďalej závažný nepriaznivý vplyv na 
využívanie ľudských práv a slobody 
prejavu v Turecku, ako aj na verejné 
vnímanie nezávislosti a nestrannosti 
justičného systému; keďže v dôsledku 
týchto problémov sa začalo mnoho 
súdnych konaní proti novinárom, 
aktivistom a intelektuálom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
už ôsmy rok po sebe nevykonalo 
ustanovenia vyplývajúce z Dohody 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom a dodatkového 
protokolu k tejto dohode,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
už ôsmy rok po sebe nevykonalo 
ustanovenia vyplývajúce z Dohody 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom a dodatkového 
protokolu k tejto dohode, a tiež na 
neschopnosť Európskej únie odstrániť 
izoláciu tureckej komunity na Cypre, ako 
sa sľubovalo v záveroch Rady EÚ z 26. 
apríla 2004,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Citácia 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko – so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
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už ôsmy rok po sebe nevykonalo 
ustanovenia vyplývajúce z Dohody 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom a dodatkového 
protokolu k tejto dohode,

už ôsmy rok po sebe nevykonalo 
ustanovenia vyplývajúce z Dohody 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom a dodatkového 
protokolu k tejto dohode, keďže EÚ 
zlyhala vo svojom podiele na odstránení 
izolácie severného Cypru podľa dohovoru 
Rady EÚ z 26. apríla 2004,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh uznesenia
Citácia 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
už ôsmy rok po sebe nevykonalo 
ustanovenia vyplývajúce z Dohody 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom a dodatkového 
protokolu k tejto dohode,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
už ôsmy rok po sebe nevykonalo 
ustanovenia vyplývajúce z Dohody 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom a dodatkového 
protokolu k tejto dohode a že sa ešte stále 
nevykonali závery Rady EÚ z 26. apríla 
2004 týkajúce sa Cypru,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že v máji 
2012 začal pozitívny program, ktorým sa 
podporujú a dopĺňajú rokovania 
prostredníctvom posilnenej spolupráce 
v mnohých oblastiach spoločného záujmu 
a touto iniciatívou sa nenahrádza proces 
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rokovaní, ale sa ňou dopĺňa,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh uznesenia
Citácia 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
musí vo vlastnom záujme a s ohľadom na 
posilnenie stability a presadzovanie 
dobrých susedských vzťahov zintenzívniť 
svoju snahu o vyriešenie neuzavretých 
bilaterálnych otázok so svojimi priamymi 
susedmi vrátane nedoriešených zákonných 
povinností a sporov týkajúcich sa 
pozemských a námorných hraníc 
a vzdušného priestoru v súlade 
s ustanoveniami Charty OSN 
a s medzinárodným právom,

so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
musí vo vlastnom záujme a s ohľadom na 
posilnenie stability a presadzovanie 
dobrých susedských vzťahov a pozitívneho 
politického a hospodárskeho partnerstva
zintenzívniť svoju snahu o vyriešenie 
neuzavretých bilaterálnych otázok so 
svojimi priamymi susedmi vrátane 
nedoriešených zákonných povinností 
a sporov týkajúcich sa pozemských 
a námorných hraníc a vzdušného priestoru 
v súlade s ustanoveniami Charty OSN 
a s medzinárodným právom,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Citácia 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
musí vo vlastnom záujme a s ohľadom na 
posilnenie stability a presadzovanie 
dobrých susedských vzťahov zintenzívniť 
svoju snahu o vyriešenie neuzavretých 
bilaterálnych otázok so svojimi priamymi 
susedmi vrátane nedoriešených zákonných 
povinností a sporov týkajúcich sa 
pozemských a námorných hraníc 

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
musí vo vlastnom záujme a s ohľadom na 
posilnenie stability a presadzovanie 
dobrých susedských vzťahov zintenzívniť 
svoju snahu o vyriešenie neuzavretých 
bilaterálnych otázok so svojimi priamymi 
susedmi vrátane nedoriešených zákonných 
povinností a sporov týkajúcich sa 
pozemských a námorných hraníc 
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a vzdušného priestoru v súlade 
s ustanoveniami Charty OSN 
a s medzinárodným právom,

a vzdušného priestoru a taktiež zdržať sa
akejkoľvek hrozby proti členským štátom 
EÚ v súlade s ustanoveniami Charty OSN 
a s medzinárodným právom,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Citácia 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
má potenciál zohrávať kľúčovú úlohu 
v diverzifikácii zdrojov energie a trás 
prepravy ropy, plynu a elektriny zo 
susedných krajín do EÚ a že Turecko aj 
EÚ by mohli využívať bohaté obnoviteľné 
zdroje energie Turecka pri vytváraní 
udržateľného nízkouhlíkového 
hospodárstva,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko 
má potenciál zohrávať kľúčovú úlohu 
v diverzifikácii zdrojov energie a trás 
prepravy ropy, plynu a elektriny zo 
susedných krajín do EÚ,

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor Organizácie 
Spojených národov o morskom práve 
(UNCLOS), ktorý podpísala EÚ, jej 
členské štáty a všetky ostatné kandidátske 
krajiny a ktorý je súčasťou acquis EÚ,

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 35
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– keďže boj proti korupcii na všetkých 
úrovniach je dôležitým prvkom 
fungovania zásad právneho štátu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– keďže Turecko je naďalej aktívne 
zapojené do svojich širších susedských 
vzťahov a je významným regionálnym 
aktérom,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery správy komisára 
Rady Európy pre ľudské práva z 26. 
novembra 2013, v ktorých sa zdôrazňuje
neprimerané správanie príslušníkov 
orgánov presadzovania práva počas 
protestov v parku Gezi,

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Citácia 17 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že 
výsledkom protestov v parku Gezi 
a použitia nadmernej sily zo strany 
príslušníkov polície bolo usmrtených šesť 
osôb vrátane jedného príslušníka polície, 
8 041 ľudí bolo zranených a najmenej 
3 500 osôb bolo vzatých do vyšetrovacej 
väzby, z ktorých 112 zostalo na príkaz 
sudcu vo väzení, vrátane členov MVO, 
ktorí sa zúčastnili platformy solidarity 
Taksim, a 108 osôb bolo zadržaných na 
základe obvinenia z členstva v teroristickej 
organizácii, 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Citácia 17 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prejavy, ktoré predniesol
predseda vlády Erdoğan a prezident 
oblasti Iracký Kurdistan Massoud 
Barzani 16. novembra 2013, v ktorých 
vyzývali na mierové urovnanie kurdského 
konfliktu,

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Citácia 17 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na skutočnosť, že podľa 
správ UNHCR bolo v decembri 2013 
Turecko úkrytom pre viac ako 560 000 
utečencov zo Sýrie,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dôveryhodný záväzok a pevné 
demokratické základy

Zlyhanie Turecka č. 1: Dôveryhodný 
záväzok a pevné demokratické základy

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 42
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 

1. berie na vedomie správu o pokroku 
Turecka za rok 2013; dištancuje sa od 
záveru Komisie, že „v predchádzajúcich 
dvanástich mesiacoch sa v oblasti reforiem 
podarilo Turecku dosiahnuť významný 
pokrok“; zdôrazňuje, že tieto takzvané
„reformy“ sú len fraška a že napriek 
vonkajšiemu dojmu Turecko v skutočnosti 
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a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

neustále upadá;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

1. berie na vedomie správu o pokroku 
Turecka za rok 2013 a stotožňuje sa so 
záverom Komisie, že Turecko je pre 
Európsku úniu strategickým partnerom
a z toho dôvodu by sa Turecku mal 
ponúknuť štatút privilegovaného 
partnerstva; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 

1. berie na vedomie správu o pokroku 
Turecka za rok 2013 a stotožňuje sa so 
záverom Komisie, že Turecko je pre 
Európsku úniu strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
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významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom; zdôrazňuje 
význam a naliehavú potrebu ďalších 
reforiem a podpory dialógu v celom 
politickom spektre a v spoločnosti vo 
všeobecnosti, ako aj rešpektovania 
základných práv v praxi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 46
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
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sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; pre väčšiu 
zodpovednosť a transparentnosť vo 
verejnej správe zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem,
podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti 
prostredníctvom rešpektovania 
a posilnenia občianskej spoločnosti, ako aj 
rešpektovania základných práv v praxi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi; ľutuje však, že udalosti súvisiace 
s parkom Gezi a ťažkopádna reakcia 
ochranných síl spolu s narastajúcimi 
reakčnými a drsnými verejnými 
vyhláseniami predsedu vlády Erdoğana 
vyvolali vážne otázky, čo sa týka záväzku 
vlády rešpektovať základné demokratické 
hodnoty a tolerovať odlišné názory 
a životné štýly;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
pokrok; zdôrazňuje význam a naliehavú 
potrebu ďalších reforiem a podpory 
dialógu v celom politickom spektre 
a v spoločnosti vo všeobecnosti, ako aj 
rešpektovania základných práv v praxi; 
vyzýva Turecko, aby podniklo ďalšie 
kroky na rozšírenie a posilnenie 
nezávislosti moci súdnictva a obnovenie 
jeho dôveryhodnosti, ktorá bola silne 
narušená v dôsledku sociálnej a politickej 
krízy vyplývajúcej z korupcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Alojz Peterle

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti 
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ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

prostredníctvom rešpektovania 
a posilnenia občianskej spoločnosti na 
konsolidáciu demokracie a zabezpečenie
rešpektovania základných práv v praxi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta správu o pokroku Turecka za rok
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, 
ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 
2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, 
že Turecko je pre Európsku úniu 
strategickým partnerom a že 
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch 
sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť 
významný pokrok; zdôrazňuje význam 
a naliehavú potrebu ďalších reforiem 
a podpory dialógu v celom politickom 
spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti 
prostredníctvom akceptovania, 
rešpektovania a posilnenia občianskej 
spoločnosti na konsolidáciu demokracie 
a zabezpečenie rešpektovania základných 
práv v praxi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. dôrazne pripomína, že oddelenie 
právomocí, plné rešpektovanie zásad 
právneho štátu a základných práv,
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nestrannosť a nezávislosť súdnictva sú 
základnou podmienkou dosiahnutia 
fungujúcej demokracie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. je presvedčený, že pre zachovanie 
konštruktívneho vzťahu je nevyhnutné, 
aby sa obe strany opäť zapojili do 
rokovacieho procesu; zdôrazňuje, že je 
dôležité vytvoriť podmienky pre 
konštruktívny dialóg a základy pre 
vzájomné porozumenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa 
presadzujú demokratické základy tureckej 
spoločnosti, podporujú základné hodnoty 
a vytvára pozitívna zmena v inštitúciách, 
právnych predpisoch a zmýšľaní 

vypúšťa sa
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spoločnosti; víta preto otvorenie kapitoly 
22;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa 
presadzujú demokratické základy tureckej 
spoločnosti, podporujú základné hodnoty 
a vytvára pozitívna zmena v inštitúciách, 
právnych predpisoch a zmýšľaní 
spoločnosti; víta preto otvorenie kapitoly 
22;

2. konštatuje, že začatie prístupových 
rokovaní medzi EÚ a Tureckom bolo 
veľkou chybou, čo potvrdil aj vývoj 
udalostí v posledných rokoch, ako (1) 
nadmerné násilie polície na základe 
pokynov tureckej vlády, čoho dôsledkom 
bolo násilné potláčanie prevažne 
pokojných demonštrácií po celej krajine 
počínajúc od mája 2013 a zadržanie 
mnohých demonštrantov a novinárov, 
ktorí sa ich zúčastnili, a (2) korupčný 
škandál v tureckej vláde, v dôsledku 
ktorého muselo desať ministrov vrátane 
ministra pre európske záležitosti 
a vyjednávača v prístupových rokovaniach
Egemena Bağışa opustiť svoje posty,
a snaha predsedu vlády Erdoğana 
zamaskovať škandál najprv výmenou 
vysoko postavených príslušníkov polície, 
ktorí vyšetrovali tento korupčný škandál, 
za priateľov, ktorí mu boli naklonení, 
a potom snahou ustanoviť zákon, ktorý by 
umožňoval vyšetrovanie korupcie len 
najvyšším príslušníkom policajného 
zboru, a nie tým v nižšom postavení, čím 
by vložil vyšetrovanie korupcie do rúk 
svojich priateľov; naliehavo vyzýva, aby 
sa prístupové rokovania medzi EÚ 
a Tureckom definitívne ukončili;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa presadzujú 
demokratické základy tureckej spoločnosti, 
podporujú základné hodnoty a vytvára 
pozitívna zmena v inštitúciách, právnych 
predpisoch a zmýšľaní spoločnosti; víta 
preto otvorenie kapitoly 22;

2. zdôrazňuje, že prístupové rokovania
prebiehajúce v dobrej viere by mohli
Turecku jasne ukázať, akým smerom má 
pri reformách postupovať; zdôrazňuje preto 
význam dôveryhodných rokovaní 
založených na vzájomnom záväzku 
Turecka a Únie k účinným reformám, 
pričom sa presadzujú demokratické 
základy tureckej spoločnosti, podporujú 
základné hodnoty a vytvára pozitívna 
zmena v inštitúciách, právnych predpisoch 
a zmýšľaní spoločnosti; víta preto 
otvorenie kapitoly 22;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa 
presadzujú demokratické základy tureckej 
spoločnosti, podporujú základné hodnoty 
a vytvára pozitívna zmena v inštitúciách, 
právnych predpisoch a zmýšľaní 
spoločnosti; víta preto otvorenie kapitoly 

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách
konkrétnych oblastí postupovať;
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22;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 57
Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie
k účinným reformám, pričom sa presadzujú 
demokratické základy tureckej spoločnosti, 
podporujú základné hodnoty a vytvára 
pozitívna zmena v inštitúciách, právnych 
predpisoch a zmýšľaní spoločnosti; víta 
preto otvorenie kapitoly 22;

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
záväzku Turecka k účinným reformám, 
pričom sa presadzujú demokratické 
základy tureckej spoločnosti, podporujú 
základné hodnoty a vytvára pozitívna 
zmena v inštitúciách, právnych predpisoch 
a zmýšľaní spoločnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa presadzujú 

2. berie na vedomie možný transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré by Turecku mohli jasne 
ukázať, akým smerom má pri reformách 
konkrétnych oblastí postupovať; 
zdôrazňuje preto význam obnovenia 
dôveryhodnosti rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
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demokratické základy tureckej spoločnosti, 
podporujú základné hodnoty a vytvára 
pozitívna zmena v inštitúciách, právnych 
predpisoch a zmýšľaní spoločnosti; víta 
preto otvorenie kapitoly 22;

k účinným reformám, pričom sa presadzujú 
demokratické základy tureckej spoločnosti, 
podporujú základné hodnoty a vytvára 
pozitívna zmena v inštitúciách, právnych 
predpisoch a zmýšľaní spoločnosti; víta 
preto otvorenie kapitoly 22;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Salvador Sedó i Alabart

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa presadzujú 
demokratické základy tureckej spoločnosti, 
podporujú základné hodnoty a vytvára 
pozitívna zmena v inštitúciách, právnych 
predpisoch a zmýšľaní spoločnosti; víta 
preto otvorenie kapitoly 22;

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál prístupových rokovaní medzi 
Úniou a Tureckom, ktoré Turecku jasne 
ukázali, akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa presadzujú 
demokratické základy tureckej spoločnosti, 
podporujú základné hodnoty a vytvára 
pozitívna zmena v inštitúciách, právnych 
predpisoch a zmýšľaní spoločnosti; víta 
preto otvorenie kapitoly 22;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál prístupových rokovaní medzi 
Úniou a Tureckom, ktoré Turecku jasne 
ukázali, akým smerom má pri reformách 
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postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa presadzujú 
demokratické základy tureckej spoločnosti, 
podporujú základné hodnoty a vytvára 
pozitívna zmena v inštitúciách, právnych 
predpisoch a zmýšľaní spoločnosti; víta 
preto otvorenie kapitoly 22;

postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa presadzujú 
demokratické základy tureckej spoločnosti, 
podporujú základné hodnoty a vytvára 
pozitívna zmena v inštitúciách, právnych 
predpisoch a zmýšľaní spoločnosti; víta 
preto otvorenie kapitoly 22;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných rokovaní založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa presadzujú 
demokratické základy tureckej spoločnosti, 
podporujú základné hodnoty a vytvára 
pozitívna zmena v inštitúciách, právnych 
predpisoch a zmýšľaní spoločnosti; víta 
preto otvorenie kapitoly 22;

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom, ktoré Turecku jasne ukázali, 
akým smerom má pri reformách 
postupovať; zdôrazňuje preto význam 
dôveryhodných prístupových rokovaní 
založených na vzájomnom záväzku 
Turecka a Únie k účinným reformám, 
pričom sa presadzujú demokratické 
základy tureckej spoločnosti, podporujú 
základné hodnoty a vytvára pozitívna 
zmena v inštitúciách, právnych predpisoch 
a zmýšľaní spoločnosti; víta preto 
otvorenie kapitoly 22;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. je presvedčený, že pre zachovanie 
konštruktívneho vzťahu je potrebné 
otvorenie nových kapitol, ktoré podporí 
opätovné zapojenie oboch strán do 
rokovacieho procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Salvador Sedó i Alabart

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. je presvedčený, že potenciál vzťahu 
medzi EÚ a Tureckom je možné najlepšie 
využiť prostredníctvom rámca aktívneho 
a spoľahlivého procesu pristúpenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 
dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových 
tranzitných krajín pre nelegálne 
prisťahovalectvo do EÚ, a preto vyzýva 
Turecko, aby bezodkladne podpísalo 
a implementovalo readmisnú dohodu; 

3. vyzýva turecké a európske orgány, aby 
pri rokovaniach o politike v oblasti 
integrácie migračných tokov zabezpečili 
dodržiavanie ľudských práv migrantov 
a účinnú medzinárodnú ochranu pre 
žiadateľov o azyl a utečencov; vyzýva EÚ, 
aby na tento účel zabezpečila plnú 
technickú a finančnú podporu pre 
Turecko a vyzýva Turecko k plnému 
vykonávaniu Ženevského dohovoru z roka 
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zároveň vyzýva Komisiu, aby prijala 
opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

1951 a jeho protokolu z roku 1967;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 
dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových tranzitných 
krajín pre nelegálne prisťahovalectvo do 
EÚ, a preto vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne podpísalo a implementovalo
readmisnú dohodu; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

3. víta podpis readmisnej dohody, ako aj 
začatie dialógu vedúceho k liberalizácii 
vízového režimu medzi Európskou 
komisiou a tureckými orgánmi a očakáva 
rýchlu ratifikáciu readmisnej dohody a jej 
rýchle a účinné vykonávanie vo vzťahu 
k členským štátom; dialóg o liberalizácii 
vízového režimu bude napredovať 
v závislosti od dosiahnutých výsledkov 
a podmienkou tohto dialógu bude účinné 
a súdržné vykonávanie požiadaviek 
uvedených v pláne liberalizácie vízového 
režimu vo vzťahu k EÚ a všetkým jej 
členským štátom zo strany Turecka; 
pripomína, že Turecko je jednou 
z kľúčových tranzitných krajín pre 
nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, a preto 
vyzýva Turecko, aby bezodkladne, plne
a účinne vykonávalo existujúce 
dvojstranné readmisné dohody 
a readmisné ustanovenia uvedené 
v podobných dohodách vo vzťahu 
k všetkým členským štátom, aby okrem 
toho zintenzívnilo spoluprácu s EÚ 
v otázkach migračnej politiky, aby 
bojovalo proti obchodovaniu s ľuďmi 
a aby vykonávalo hraničné kontroly;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 66
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 
dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových tranzitných 
krajín pre nelegálne prisťahovalectvo do 
EÚ, a preto vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne podpísalo a implementovalo 
readmisnú dohodu; zároveň vyzýva
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

3. víta podpis readmisnej dohody, ako aj 
začatie dialógu vedúceho k liberalizácii 
vízového režimu; vyzýva Turecko, aby 
plne, dôsledne a účinne vykonávalo 
readmisnú dohodu, ako aj požiadavky 
plánu liberalizácie vízového režimu vo 
vzťahu k všetkým členským štátom; 
pripomína, že Turecko zostáva jednou 
z kľúčových tranzitných krajín pre 
nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, a preto 
účinné vykonávanie existujúcich 
dvojstranných readmisných dohôd zostáva 
prioritou; zdôrazňuje význam lepšieho 
riadenia zmiešaných migračných tokov na 
všetkých hraniciach Turecka a najmä na 
hraniciach s EÚ a vyzýva Turecko, aby 
zosúladilo svoju politiku s acquis EÚ
v otázkach vízovej politiky a styku s tými 
tretími krajinami, ktorých štátni 
príslušníci sú významným zdrojom 
zmiešaných migračných tokov do EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 

3. víta skutočnosť, že 16. decembra 2013 
Turecko podpísalo readmisnú dohodu, 
ktorá umožňuje začatie realizácie plánu 
vedúceho k liberalizácii vízového režimu;
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dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových tranzitných 
krajín pre nelegálne prisťahovalectvo do 
EÚ, a preto vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne podpísalo a implementovalo 
readmisnú dohodu; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu,
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

víta vytvorenie Generálneho riaditeľstva 
pre riadenie migrácie na základe prijatého 
zákona o cudzincoch a medzinárodnej 
ochrane; pripomína, že Turecko je jednou 
z kľúčových tranzitných krajín pre 
nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 
dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových tranzitných 
krajín pre nelegálne prisťahovalectvo do 
EÚ, a preto vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne podpísalo a implementovalo 
readmisnú dohodu; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

3. víta skutočnosť, že 16. decembra 2013 
Turecko podpísalo readmisnú dohodu, 
ktorá umožňuje začatie realizácie plánu 
vedúceho k liberalizácii vízového režimu; 
pripomína, že Turecko je jednou 
z kľúčových tranzitných krajín pre 
nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 
dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových tranzitných 
krajín pre nelegálne prisťahovalectvo do 
EÚ, a preto vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne podpísalo a implementovalo 
readmisnú dohodu; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu,
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

3. víta skutočnosť, že 16. decembra 2013 
Turecko podpísalo readmisnú dohodu; 
vyzýva Turecko a Komisiu, aby postúpili 
v dialógu pre rýchly podstatný pokrok 
v pláne vedúcom k liberalizácii vízového 
režimu; pripomína, že Turecko je jednou 
z kľúčových tranzitných krajín pre 
nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 
dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových tranzitných 
krajín pre nelegálne prisťahovalectvo do 
EÚ, a preto vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne podpísalo a implementovalo 
readmisnú dohodu; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 

3. víta podpísanie readmisnej dohody 
medzi Tureckom a EÚ a začatie realizácie 
plánu vedúceho k liberalizácii vízového 
režimu; pripomína, že Turecko je jednou 
z kľúčových tranzitných krajín pre 
nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, a preto 
vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
implementovalo readmisnú dohodu; 
zároveň vyzýva Komisiu, aby prijala 
ďalšie opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
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k liberalizácii vízového režimu, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 
dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových tranzitných 
krajín pre nelegálne prisťahovalectvo do 
EÚ, a preto vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne podpísalo a implementovalo 
readmisnú dohodu; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu,
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

3. berie na vedomie súčasné podpísanie 
readmisnej dohody a plánu vedúceho
k liberalizácii vízového režimu; pripomína, 
že Turecko je jednou z kľúčových 
tranzitných krajín pre nelegálne 
prisťahovalectvo do EÚ, a preto vyzýva 
Turecko, aby bezodkladne podpísalo 
a implementovalo readmisnú dohodu;
zároveň vyzýva Komisiu, aby prijala 
opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;
žiada, aby vykonávanie readmisnej 
dohody podliehalo demokratickému 
dohľadu s cieľom zaručiť plné 
rešpektovanie práv dotknutých osôb; 
vyzýva Turecko a Európsku úniu, aby 
plne dodržiavali svoje záväzky týkajúce sa 
ľudských práv na medzinárodnej 
a európskej úrovni, najmä čo sa týka 
zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia
a prístupu k azylovému konaniu; vyzýva 
Turecko, aby zaviedlo účinný systém 
udeľovania azylu v súlade 
s medzinárodnými normami;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 
dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových tranzitných 
krajín pre nelegálne prisťahovalectvo do 
EÚ, a preto vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne podpísalo a implementovalo 
readmisnú dohodu; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

3. pripomína, že Turecko je jednou 
z kľúčových tranzitných krajín pre 
nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, a preto 
vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 73
Salvador Sedó i Alabart

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 
dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových 
tranzitných krajín pre nelegálne 
prisťahovalectvo do EÚ, a preto vyzýva 
Turecko, aby bezodkladne podpísalo 

3. víta dohodu o podpise a vykonávaní 
readmisnej dohody, ktorá sa dosiahla 
v decembri 2013 v Ankare, a zároveň 
vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia 
smerujúce k liberalizácii vízového režimu
s cieľom uľahčiť prístup tureckých
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;
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a implementovalo readmisnú dohodu;
zároveň vyzýva Komisiu, aby prijala 
opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán 
vedúci k liberalizácii vízového režimu sú 
dôležité pre EÚ aj Turecko; pripomína, že 
Turecko je jednou z kľúčových tranzitných 
krajín pre nelegálne prisťahovalectvo do 
EÚ, a preto vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne podpísalo a implementovalo 
readmisnú dohodu; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

3. pripomína, že Turecko je jednou 
z kľúčových tranzitných krajín pre 
nelegálne prisťahovalectvo do EÚ;
zdôrazňuje, že spojenie rokovaní 
o readmisnej dohode s rokovaniami 
o liberalizácii vízového režimu bolo 
veľkou chybou; vyzýva Komisiu, aby 
zvrátila ďalšie kroky smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu, ktorá bola 
Turecku prisľúbená;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 76
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

3. zdôrazňuje význam spoločnej dohody 
medzi Tureckom a EÚ na tom, že 
readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto víta podpis readmisnej dohody 
a začatie dialógu vedúceho k liberalizácii 
vízového režimu medzi EÚ a Tureckom 
16. decembra 2013; vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77
Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a otvorenie 
dialógu vedúceho k liberalizácii vízového 
režimu sú dôležité pre EÚ aj Turecko; 
pripomína, že Turecko je jednou 
z kľúčových tranzitných krajín pre 
nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, a preto 
vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
implementovalo readmisnú dohodu; 
zároveň vyzýva Komisiu, aby prijala 
opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov a študentov do 
EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne
podpísalo a implementovalo readmisnú 

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto víta podpis readmisnej dohody 
medzi Komisiou a Tureckom 16. 
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dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

decembra 2013 a vyjadruje nádej, že 
dohoda bude bezodkladne
implementovaná; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 79
Eleni Theocharous

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
implementovalo readmisnú dohodu; 
vyjadruje znepokojenie a poľutovanie nad 
vyjadreniami tureckej vlády, že nemá 
v úmysle implementovať readmisnú 
dohodu s Cyperskou republikou, 
a zdôrazňuje, že tento politický postoj je 
v rozpore s právnym systémom EÚ, 
a preto vyzýva tureckú vládu, aby 
rešpektovala a dodržiavala právny rámec 
a povinnosti vyplývajúce z readmisnej 
dohody; v opačnom prípade by sa mali 
prijať opatrenia na ochranu právneho 
systému EÚ a zákonných a politických 
práv jej členských štátov; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plné vykonávanie 
existujúcich dvojstranných dohôd, kým 
readmisná dohoda nenadobudne 
účinnosť a nebude plne a účinne 
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implementovaná vo vzťahu k všetkým 
členským štátom; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov,
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ; 
uznáva, že je vecou členských štátov 
prijímať rozhodnutia o otázkach 
prisťahovalectva, ako je obmedzenie 
slobody pohybu, prostredníctvom 
prechodných ustanovení v zmluve 
o pristúpení a v prípade potreby 
prostredníctvom revízie zmlúv s EÚ 
a uznáva, že tento problém sa stal 
predmetom veľkého znepokojenia 
v mnohých členských štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 81
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

3. víta uzatvorenie dohody medzi 
Európskou Úniou a Tureckou republikou 
o readmisii osôb s neoprávneným 
pobytom, ktorá bola podpísaná 16. 
decembra 2013; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia spoločnej dohody medzi 
Tureckom a EÚ na tom, že readmisná 
dohoda a plán vedúci k liberalizácii 
vízového režimu sú dôležité pre EÚ aj 
Turecko; pripomína, že Turecko je jednou 
z kľúčových tranzitných krajín pre 
nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, a preto 
vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ 
na tom, že readmisná dohoda a plán vedúci 
k liberalizácii vízového režimu sú dôležité 
pre EÚ aj Turecko; pripomína, že Turecko 
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je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia smerujúce k liberalizácii 
vízového režimu, a vyzdvihuje 
jednoznačné prínosy uľahčenia prístupu 
podnikateľov, akademikov, študentov 
a zástupcov občianskej spoločnosti do EÚ;

je jednou z kľúčových tranzitných krajín 
pre nelegálne prisťahovalectvo do EÚ, 
a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne 
podpísalo a implementovalo readmisnú 
dohodu; vyzýva Komisiu, aby prijala 
všetky potrebné opatrenia na ochranu 
práv tureckých občanov legálne žijúcich 
v členských štátoch EÚ; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia smerujúce 
k liberalizácii vízového režimu, 
a vyzdvihuje jednoznačné prínosy 
uľahčenia prístupu podnikateľov, 
akademikov, študentov a zástupcov 
občianskej spoločnosti do EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nedávnymi udalosti v Turecku v súvislosti 
s obvineniami z korupcie vo vysokých 
kruhoch a vyzýva vládu Turecka, aby 
nezasahovala do súdneho konania a aby 
overila súlad svojich nariadení so 
zásadami nezávislosti súdnictva 
a oddelenia právomocí a tiež s príslušnými 
článkami ústavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Tunne Kelam

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. s hlbokým znepokojením sleduje 
nedávny korupčný škandál; vyjadruje 
poľutovanie nad vyhláseniami tureckých 
orgánov motivovanými konšpiračnými 
obvineniami z údajného malého štátneho 
prevratu, ktoré vyústili do masového 
zatýkania a vyšetrovania, do ktorého bolo 
zapojených okolo 350 policajných 
vyšetrovateľov a ktoré zastavilo druhú 
vlnu vyšetrovania uvedeného prípadu 
korupcie; zdôrazňuje zásadný význam 
nezávislosti súdnictva a oddelenia 
právomocí ako základnej hodnoty 
demokratického systému založeného na 
zásadách právneho štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. pripomína tureckej vláde jej vlastné 
odhodlanie odstrániť korupciu, a to 
konkrétne vykonaním väčšiny odporúčaní 
z hodnotiacich správ Skupiny štátov Rady 
Európy proti korupcii (GRECO) z roku 
2005; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Podnadpis 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Plnenie kodanských kritérií Zlyhanie Turecka č. 2: Plnenie 
kodanských kritérií

Or. nl

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

Návrh uznesenia
Odsek -4 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-4. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nedávnym vývojom, ktorý prispel ku kríze 
tureckého štátu; odsudzuje vyhlásenia 
vlády, ktoré poukazujú na nedostatočné 
porozumenie zásady oddelenia právomocí; 
vyjadruje poľutovanie nad vážnym 
narušením dôvery medzi vládou, 
súdnictvom, políciou a médiami; 
naliehavo vyzýva vládu, aby upustila od 
činností, ktoré bránia vyšetrovaniu 
a stíhaniu korupcie a organizovanej 
trestnej činnosti vo vysokých kruhoch; 
opäť vyzýva všetky inštitúcie, obchodné 
záujmové skupiny a politické sily, aby plne 
rešpektovali zásady právneho štátu, ktoré 
zaručujú nestrannosť a nezávislosť 
súdnictva; ďalej vyzýva hnutie Gülen, aby 
zvýšilo svoju transparentnosť 
a zodpovednosť, a očakáva, že všetky 
obvinenia voči tomuto hnutiu budú 
predmetom nestranného vyšetrovania; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Anna Maria Corazza Bildt
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Návrh uznesenia
Odsek -4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

–4a. je znepokojený nedávnym vývojom 
vyšetrovania najväčšieho prípadu 
korupcie v Turecku; naliehavo pripomína 
potrebu zaručenia nezávislosti 
a nestrannosti súdneho procesu a úplného 
rešpektovania zásad právneho štátu
a zásady oddelenia právomocí všetkými 
zainteresovanými stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície 
dosiahnuť konsenzus o kľúčových 
reformách; naliehavo vyzýva všetkých 
politických aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní 
pluralistickej vízie v štátnych inštitúciách 
a aby presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti; 
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny 
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; naliehavo vyzýva všetkých 
politických aktérov, aby presadzovali 
modernizáciu a demokratizáciu štátu 
a spoločnosti a zohľadňovali záujmy 
a názory všetkých skupín obyvateľstva 
vrátane menšín;
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záujmy a názory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách; 
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti; 
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny 
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory;

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
pri vytváraní rámca pre dialóg a budovanie 
konsenzu v celom politickom spektre; 
vyjadruje znepokojenie nad politickou 
polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách; 
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti; 
zdôrazňuje kľúčovú rolu organizácií 
občianskej spoločnosti a potrebu 
primeranej komunikácie s verejnosťou 
pre vykonanie potrebných reforiem;
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny
a organizácie občianskej spoločnosti do 
procesu rokovaní o príslušných reformách 
a podľa možnosti vždy inkluzívnym 
spôsobom zohľadňovala ich záujmy 
a názory;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách; 
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti; 
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny 
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory;

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách;
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti;
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny 
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory; zdôrazňuje, že ústavná 
reforma musí zostať najvyššou prioritou 
modernizácie republiky, aby tí, ktorí boli 
demokraticky zvolení, aj demokraticky 
vládli;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách; 
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti; 
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny 
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory;

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách;
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti;
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny 
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory; zdôrazňuje, že 
demokracia je viac ako len voľby 
a očakáva, že tí, ktorí boli demokraticky 
zvolení, budú demokraticky aj vládnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
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a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách;
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti;
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny 
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory;

a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách;
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti;
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny 
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a vždy inkluzívnym spôsobom 
zohľadňovala ich záujmy a názory;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách;
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti;
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách;
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti;
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
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zapájala predstaviteľov politickej menšiny
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory;

zapájala predstaviteľov rôznych 
politických síl a občianskej spoločnosti do 
procesu rokovaní o príslušných reformách 
a podľa možnosti vždy inkluzívnym 
spôsobom zohľadňovala ich záujmy 
a názory;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 95
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách; 
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti; 
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny 
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory;

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou na strane vlády a opozície 
dosiahnuť konsenzus o vypracovaní 
návrhu novej ústavy a o kľúčových 
reformách; naliehavo vyzýva všetkých 
politických aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti; 
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory;

Or. en



AM\1014601SK.doc 55/122 PE526.229v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 96
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách;
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti;
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov politickej menšiny 
do procesu rokovaní o príslušných 
reformách a podľa možnosti vždy 
inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory;

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému 
kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú 
musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému 
Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom 
spektre; vyjadruje znepokojenie nad 
politickou polarizáciou a nedostatočnou 
pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť 
konsenzus o kľúčových reformách;
naliehavo vyzýva všetkých politických 
aktérov, vládu a opozíciu, aby 
spolupracovali na posilňovaní pluralistickej 
vízie v štátnych inštitúciách a aby 
presadzovali modernizáciu 
a demokratizáciu štátu a spoločnosti;
vyzýva politickú väčšinu, aby aktívne 
zapájala predstaviteľov občianskej 
spoločnosti a politickej menšiny do 
procesu rokovaní o príslušných reformách 
a podľa možnosti vždy inkluzívnym 
spôsobom zohľadňovala ich záujmy 
a názory;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 97
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje význam spolupráce 
všetkých ministerstiev s Dvorom audítorov 
pri príprave auditových správ 
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poskytovaním dôležitých údajov a potrebu 
prezentovať kompletné auditové správy 
Tureckému veľkému národnému 
zhromaždeniu ešte pred schválením 
rozpočtu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva vládu, aby zaručila fungovanie 
dvora audítorov v súlade 
s medzinárodnými normami; vyzýva 
vládu, aby zainteresovaným inštitúciám 
vrátane Tureckého veľkého národného 
zhromaždenia a tiež verejnosti poskytla 
plný prístup k správam dvora audítorov 
vrátane správ týkajúcich sa 
bezpečnostných síl;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 99
Alojz Peterle

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje znepokojenie nad spôsobom, 
akým turecká vláda po 17. decembri 2013 
reagovala na vyšetrovanie korupcie 
vedené istanbulským prokurátorom proti 
niektorým ministrom a podnikateľom; 
odsudzuje prepustenie policajných 
náčelníkov zodpovedných za vyšetrovanie 
korupcie; v tejto súvislosti vyzýva na 
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rešpektovanie zásad právneho štátu, 
nestrannosti a nezávislosti súdnictva, 
a tým na posilnenie oddelenia právomocí, 
ktoré je jedným zo základných pilierov 
demokracie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje znepokojenie nad 
prehlbovaním kultúrnych rozdielov 
v Turecku v takzvaných otázkach 
životného štýlu, kde vzniká riziko, že 
orgány budú zasahovať do súkromného 
života občanov, čoho príkladom sú 
nedávne vyhlásenia o tom, koľko detí by 
žena mala mať, o študentských 
internátoch pre obe pohlavia a o predaji 
alkoholu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. je znepokojený oslabovaním oddelenia 
právomocí v dôsledku odhalenia údajných 
prípadov korupcie a odsudzuje 
prepustenie príslušníkov polície 
vyšetrujúcich prípady korupcie; vyzýva 
vládu, aby rešpektovala zásady právneho 
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štátu a nezávislosť súdnictva a aby 
aktívne podporovala vyšetrovanie 
prípadov korupcie; je hlboko znepokojený 
pretrvávajúcou ohováračskou kampaňou 
proti tureckému súdnictvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje obavy z narúšania zásady 
oddelenia právomocí; je hlboko 
znepokojený spôsobom, akým vláda 
reagovala na prebiehajúce vyšetrovanie 
korupcie vedené istanbulským 
prokurátorom proti niektorým ministrom 
a podnikateľom; odsudzuje prepustenie 
policajných náčelníkov zodpovedných za 
vyšetrovanie korupcie ministrom vnútra, 
ktorý bol obvinený; všíma si 
znepokojujúce prepúšťanie náčelníkov 
polície zodpovedných za boj proti korupcii 
a organizovanej trestnej činnosti vo 
veľkých mestách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. je znepokojený údajným 
systematickým profilovaním úradníkov, 
novinárov, akademických pracovníkov 
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a organizácií občianskej spoločnosti zo 
strany vlády na základe ich náboženskej, 
etnickej a politickej príslušnosti; 
odsudzuje silný nátlak vlády na súdy 
a verejné odsúdenie prokurátora 
a policajných náčelníkov predsedom 
vlády; vyzýva všetky osoby a inštitúcie, aby 
plne rešpektovali zásady právneho štátu, 
ktoré zaručujú nestrannosť a nezávislosť 
súdnictva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné 
ďalej pokročiť v realizácii ústavných 
zmien z roku 2010, najmä pokiaľ ide 
o prijatie právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov a o vojenskom súdnictve
a právnych predpisov, ktorými sa 
zavádzajú pozitívne opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti;

5. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej 
pokročiť v realizácii ústavných zmien 
z roku 2010, najmä pokiaľ ide o prijatie 
právnych predpisov o ochrane osobných 
údajov a o vojenskom súdnictve;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 105
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné 
ďalej pokročiť v realizácii ústavných 
zmien z roku 2010, najmä pokiaľ ide 
o prijatie právnych predpisov o ochrane

5. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné 
ďalej pokročiť v realizácii ústavných 
zmien z roku 2010;
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osobných údajov a o vojenskom súdnictve 
a právnych predpisov, ktorými sa 
zavádzajú pozitívne opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné 
ďalej pokročiť v realizácii ústavných 
zmien z roku 2010, najmä pokiaľ ide 
o prijatie právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov a o vojenskom súdnictve 
a právnych predpisov, ktorými sa 
zavádzajú pozitívne opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti;

5. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné 
ďalej pokročiť v realizácii ústavných 
zmien z roku 2010, najmä pokiaľ ide 
o prijatie právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov a o vojenskom súdnictve 
a právnych predpisov, ktorými sa 
zavádzajú pozitívne opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti; zdôrazňuje význam 
striktného vykonávania týchto 
legislatívnych zmien po ich prijatí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. poukazuje na to, že EÚ by mohla 
vyzvať turecké orgány a naliehať na ne, 
aby vykonali mnohé reformy, ale Turecko 
tak ani nechce, ani nevie urobiť; 
naliehavo vyzýva, aby sa prístupové 
rokovania medzi EÚ a Tureckom 
definitívne ukončili;
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol 
konsenzus o 60 ústavných zmenách,
a vyzýva jeho členov, aby pokračovali vo 
svojej práci na novej ústave pre Turecko, 
ktorá je pre reformný proces v Turecku 
nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by 
ako členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 
by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie;

6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol 
konsenzus o 60 ústavných zmenách, ale 
vyjadruje poľutovanie nad prerušením 
jeho práce na novej ústave pre Turecko, 
ktorá je pre reformný proces v Turecku 
nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by 
ako členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 
by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie; poukazuje na to, že 
tieto pravidlá sú ústavnou záležitosťou 
a že akákoľvek ich reforma by mala byť 
prijatá v pokojnej atmosfére a s čo možno 
najširším konsenzom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol 6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol 
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konsenzus o 60 ústavných zmenách, 
a vyzýva jeho členov, aby pokračovali vo 
svojej práci na novej ústave pre Turecko, 
ktorá je pre reformný proces v Turecku 
nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by 
ako členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 
by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie;

konsenzus o 60 ústavných zmenách, 
a vyjadruje znepokojenie nad súčasným 
nedostatkom pokroku; je hlboko 
presvedčený, že v práci na novej ústave pre 
Turecko, ktorá je pre reformný proces 
v Turecku nevyhnutná, by sa malo
pokračovať; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by 
ako členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 
by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol
konsenzus o 60 ústavných zmenách, 
a vyzýva jeho členov, aby pokračovali vo 
svojej práci na novej ústave pre Turecko, 
ktorá je pre reformný proces v Turecku 
nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by 
ako členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 

6. konštatuje, že Zmierovací výbor bol 
schopný dosiahnuť konsenzus len o 60 
ústavných zmenách, a vyzýva jeho členov, 
aby zdvojnásobili svoju prácu s cieľom 
vypracovať skutočne novú ústavu pre 
Turecko, ktorá je pre reformný proces 
v Turecku nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by
sa ako členský štát Rady Európy malo 
usilovať ťažiť z aktívneho dialógu 
s Benátskou komisiou o procese ústavnej 
reformy; zdôrazňuje, že pravidlá 
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by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie;

upravujúce voľby do Vysokej rady sudcov 
a prokurátorov a jej zloženie by mali byť 
v plnom súlade s kritériami Benátskej 
komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol 
konsenzus o 60 ústavných zmenách, 
a vyzýva jeho členov, aby pokračovali vo 
svojej práci na novej ústave pre Turecko, 
ktorá je pre reformný proces v Turecku 
nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by 
ako členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 
by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie;

6. vyjadruje poľutovanie nad rozpustením 
Zmierovacieho výboru po tretej 
neospravedlnenej absencii vládnej strany 
a vyzýva všetky strany, aby pokračovali vo 
svojej práci na novej ústave pre Turecko, 
ktorá je pre reformný proces v Turecku 
nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by 
ako členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 
by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie; 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol 
konsenzus o 60 ústavných zmenách, 
a vyzýva jeho členov, aby pokračovali vo 
svojej práci na novej ústave pre Turecko, 
ktorá je pre reformný proces v Turecku 
nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by 
ako členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 
by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie;

6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol 
konsenzus o 60 ústavných zmenách, 
a vyzýva jeho členov, aby pokračovali vo 
svojej práci na novej ústave pre Turecko, 
ktorá je pre reformný proces v Turecku 
nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by 
ako členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
ústavné zmeny by sa mali vykonávať 
transparentným a inkluzívnym spôsobom 
s plným zapojením občianskej spoločnosti 
vo všetkých etapách; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 
by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol 
konsenzus o 60 ústavných zmenách, 
a vyzýva jeho členov, aby pokračovali vo 
svojej práci na novej ústave pre Turecko, 
ktorá je pre reformný proces v Turecku 
nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 

6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol 
konsenzus o 60 ústavných zmenách, 
a vyzýva jeho členov, aby rýchlo
pokračovali vo svojej práci na novej ústave 
pre Turecko, ktorá je pre reformný proces 
v Turecku nevyhnutná; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia konsenzu v rámci procesu 
ústavnej reformy týkajúcej sa účinného 
systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu 
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„občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by 
ako členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 
by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie;

„občianstvo“ s cieľom dosiahnuť plne 
demokratickú ústavu, ktorá zaručuje 
rovnaké práva všetkým ľuďom 
v Turecku; zdôrazňuje, že Turecko by ako 
členský štát Rady Európy mohlo ťažiť 
z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou 
o procese ústavnej reformy; zdôrazňuje, že 
pravidlá upravujúce voľby do Vysokej 
rady sudcov a prokurátorov a jej zloženie 
by mali byť v plnom súlade s kritériami 
Benátskej komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. je znepokojený reakciou vlády na 
korupčný škandál v decembri 2013 
a zdôrazňuje, že príslušné orgány musia 
v súlade s európskymi normami zaistiť 
nezávislosť súdnictva za akýchkoľvek 
okolností; zdôrazňuje potrebu ustanoviť 
justičnú políciu, ktorá bude pracovať pod 
autoritou sudcu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že treba dosiahnuť väčší 
pokrok v oblastiach pracovných 
a odborových práv; vyzýva Turecko, aby 
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začalo pracovať na nových právnych 
predpisoch v tejto oblasti, aby sa zaručilo, 
že budú v súlade s acquis EÚ a dohovormi 
MOP, najmä čo sa týka práva na štrajk 
a práva na kolektívne vyjednávanie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. je znepokojený skutočnosťou, že 
v oblasti antidiskriminačných právnych 
predpisov nedošlo k pokroku a súčasné 
antidiskriminačné zákony nie sú 
dostatočné a nie sú v súlade s acquis EÚ; 
zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné 
zaviesť komplexné antidiskriminačné 
právne predpisy a zriadiť radu na 
potláčanie diskriminácie a zabezpečenie 
rovnosti občanov s cieľom chrániť 
jednotlivcov pred diskrimináciou na 
základe etnického pôvodu, náboženstva, 
pohlavia, veku, zdravotného postihnutia,
sexuálnej orientácie alebo sexuálnej 
identity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 7. poukazuje na to, že balík 
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ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti 
a aby pokračovala vo svojom reformnom 
úsilí zameranom na revíziu volebného 
systému vrátane zníženia desaťpercentnej 
hranice, ako aj na primerané začlenenie 
všetkých zložiek tureckej spoločnosti;
vyzýva vládu, aby zabezpečila, aby právne 
predpisy o trestných činoch páchaných 
z nenávisti poskytovali ochranu všetkým 
občanom vrátane menšín a lesbičiek, 
homosexuálov, bisexuálov, transrodových 
osôb a intersexuálov (LGBTI);

demokratizačných opatrení, ktorý vláda 
predstavila 30. septembra 2013 je aj 
z pohľadu nedávneho vývoja udalostí 
obrovskou fraškou; vyzýva vládu, aby 
zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín, ako sú kresťania, židia, 
lesbičky, homosexuáli, bisexuáli, 
transrodové osoby a intersexuáli
(LGBTI);

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 118
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, naliehavo žiada jeho vykonávanie
a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov a transrodových osôb (LGBT);
vyzýva vládu na bezodkladné predloženie 
balíčka reforiem, do ktorého zahrnie 
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niektoré zásadné otázky, ako je napríklad 
problematika alevitského spoločenstva, 
ktoré neboli zahrnuté do balíka 
demokratizačných opatrení z
30. septembra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Alojz Peterle

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, naliehavo žiada jeho vykonávanie 
a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI); vyzýva vládu na 
bezodkladné predloženie balíčka reforiem, 
do ktorého zahrnie niektoré zásadné 
otázky, ako je napríklad problematika 
alevitského spoločenstva, ktoré neboli 
zahrnuté do balíka demokratizačných 
opatrení z 30. septembra;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, žiada jeho vykonávanie a vyzýva 
vládu, aby pri príprave vykonávacích 
právnych predpisov náležite konzultovala 
s opozíciou a príslušnými organizáciami 
občianskej spoločnosti a aby pokračovala 
vo svojom reformnom úsilí zameranom na 
revíziu volebného systému vrátane 
zníženia desaťpercentnej hranice, ako aj 
na primerané začlenenie všetkých zložiek 
tureckej spoločnosti s cieľom posilniť 
demokraciu a lepšie zohľadňovať 
existujúcu pluralitu v krajine; vyzýva 
vládu, aby zabezpečila, aby právne 
predpisy o trestných činoch páchaných 
z nenávisti poskytovali ochranu všetkým 
občanom vrátane všetkých komunít, 
menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov 
urýchlene implementovala oznámené 
opatrenia v konzultácii s opozíciou 
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pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

a príslušnými organizáciami občianskej 
spoločnosti a aby pokračovala vo svojom 
reformnom úsilí zameranom na revíziu 
volebného systému vrátane zníženia 
desaťpercentnej hranice, ako aj 
na primerané začlenenie všetkých zložiek 
tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, aby 
zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

7. vyzýva na okamžitú implementáciu 
balíka demokratizačných opatrení, ktorý 
vláda predstavila 30. septembra 2013, 
a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, 
homosexuálov, bisexuálov, transrodových 
osôb a intersexuálov (LGBTI);

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
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ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI); nabáda vládu,
aby podnikla kroky na posilnenie práv 
alevitského spoločenstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 2013 
a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI); vyjadruje 
poľutovanie nad absenciou dôležitých 
otázok ako napríklad práva alevitského 
spoločenstva v balíčku reforiem a vyzýva 
vládu, aby v tejto súvislosti bezodkladne 
podnikla potrebné kroky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 126
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 2013 
a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI); žiada 
vynaloženie ďalšieho úsilia s cieľom 
riešiť diskrimináciu, ktorej čelí rómska 
menšina, a tiež zvýšiť ich 
zamestnateľnosť a znížiť mieru 
predčasného ukončovania školskej 
dochádzky;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 7. vyzýva na úplnú implementáciu balíka 
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ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

demokratizačných opatrení, ktorý vláda 
predstavila 30. septembra 2013, a vyzýva 
vládu, aby pri príprave vykonávacích 
právnych predpisov náležite konzultovala 
s opozíciou a príslušnými organizáciami 
občianskej spoločnosti a aby pokračovala 
vo svojom reformnom úsilí zameranom na 
revíziu volebného systému vrátane 
zníženia desaťpercentnej hranice, ako aj 
na primerané začlenenie všetkých zložiek 
tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, aby 
zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice, 
ako aj na primerané začlenenie všetkých 
zložiek tureckej spoločnosti; vyzýva vládu, 
aby zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
a intersexuálov (LGBTI);

7. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 
2013, a vyzýva vládu, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
vrátane zníženia desaťpercentnej hranice
volebnej účasti, ako aj na primerané 
začlenenie všetkých zložiek tureckej 
spoločnosti; vyzýva vládu, aby 
zabezpečila, aby právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
poskytovali ochranu všetkým občanom 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb 
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a intersexuálov (LGBTI);

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 129
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva vládu, aby predložila nový balík 
reforiem na riešenie pretrvávajúcich 
kľúčových otázok, ako sú práva 
alevitského spoločenstva, ktoré neboli 
zahrnuté do balíka demokratizačných 
opatrení z 30. septembra 2013;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Tunne Kelam

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. poznamenáva, že bolo vynaložené 
úsilie na zintenzívnenie dialógu 
s nemoslimskými náboženskými 
spoločenstvami, no napriek tomu 
diskriminácia a prebiehajúce spory 
o vlastnícke práva zostávajú v praxi 
nevyriešené; vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne zaviedlo právny rámec 
zlučiteľný s EDĽP týkajúci sa 
náboženského vyznania a práva na 
výhradu vo svedomí;

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

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. víta vytvorenie nových inštitúcií, 
konkrétne inštitúcie ombudsmana 
a tureckej národnej inštitúcie pre ľudské 
práva, ktoré začali pôsobiť v roku 2013 
a stali sa ďalšími mechanizmami, 
prostredníctvom ktorých môžu jednotlivci 
žiadať o ochranu svojich základných práv 
a slobôd; 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície, 
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje poľutovanie nad
skutočnosťou, že od udalostí v parku Gezi 
naďalej pokračovali ďalšie veľké projekty 
bez konzultácie a napriek opozícii veľkej 
časti dotknutého obyvateľstva vrátane 
výstavby cesty v areáli Blízkovýchodnej 
technickej univerzity v Ankare a výstavby 
tretieho mosta cez Bospor;
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prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície, 
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

8. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície 
v parku Gezi, nadmerným použitím sily zo 
strany polície a násilnými činmi, ktoré 
spáchali viacerí protestujúci; zastáva 
názor, že protesty v parku Gezi svedčia 
o existencii aktívnej občianskej spoločnosti 
v Turecku, ako aj o potrebe ďalších 
nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania; nabáda 
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ministerstvo vnútra a tureckú políciu, aby 
zaviedli metódy menej konfrontačného 
riešenia verejných protestov, a najmä, aby 
nezatýkali právnikov a zdravotníckych 
pracovníkov ani im nebránili vo 
vykonávaní ich povinností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície, 
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi
a na iných miestach krajiny svedčia 
o existencii aktívnej občianskej spoločnosti 
v Turecku, ako aj o potrebe ďalších 
nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície, 
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a na iných miestach 
krajiny; vyzýva Turecko, aby prijalo 
primerané postupy interného preskúmania 
a aby zriadilo nezávislý dozorný orgán pre 
trestné činy polície; zastáva názor, že 
udalosti v parku Gezi a na iných miestach 
krajiny zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody prejavu, tlače a zhromažďovania;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 135
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície,
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície, 
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a štátneho násilia zo strany tureckej vlády; 
víta prebiehajúce správne vyšetrovania, 
ktoré začalo ministerstvo vnútra 
a vyšetrovania ombudsmana v súvislosti so 
sťažnosťami týkajúcimi sa udalostí v parku 
Gezi a očakáva, že prostredníctvom nich sa 
tieto záležitosti bezodkladne vyriešia; 
vyzýva Turecko, aby prijalo primerané 
postupy interného preskúmania a aby 
zriadilo nezávislý dozorný orgán pre 
trestné činy polície; zastáva názor, že 
udalosti v parku Gezi zdôrazňujú potrebu 
ďalekosiahlych reforiem na zabezpečenie 
rešpektovania slobody zhromažďovania; 
vyzýva tureckú vládu, aby opätovne 
preskúmala svoju sociálnu, politickú, 
kultúrnu a hospodársku politiku, ktorá 
viedla k prepuknutiu známeho povstania 
v parku Gezi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície,
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície 
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; je 
hlboko znepokojený prijatím nového 
nariadenia, ktorým sa umožňuje polícii 
zadržať potenciálnych protestujúcich na 
12 až 24 hodín bez požiadavky zo strany 
prokurátora alebo sudcu; zastáva názor, 
že udalosti v parku Gezi zdôrazňujú 
potrebu ďalekosiahlych reforiem na 
zabezpečenie rešpektovania slobody 
zhromažďovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície,
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície 
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, ako aj súdne vyšetrovania
a vyšetrovania ombudsmana v súvislosti so 
sťažnosťami týkajúcimi sa udalostí v parku 
Gezi a očakáva, že prostredníctvom nich sa 
tieto záležitosti bezodkladne vyriešia; 
zdôrazňuje, že príslušníci policajného 
zboru zodpovední za vážne zranenia 
protestujúcich použitím neprimeranej 
nadmernej sily neboli vo väčšine prípadov 
postavení pred súd; zdôrazňuje potrebu 
silného politického záväzku predvádzať 
pred súd tých, čo sú zodpovední za vážne 
zranenia, a bojovať proti kultúre 
beztrestnosti, keďže podľa zákona č.4483 
je podmienkou začatia vyšetrovania 
príslušníkov policajného zboru povolenie 
guvernéra; vyzýva Turecko, aby prijalo 
primerané postupy interného preskúmania 
a aby zriadilo nezávislý dozorný orgán pre 
trestné činy polície; zastáva názor, že 
udalosti v parku Gezi zdôrazňujú potrebu 
ďalekosiahlych reforiem na zabezpečenie 
rešpektovania slobody zhromažďovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície,
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície 
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania; vyjadruje 
poľutovanie nad zjavným zlyhaním súdov 
v otázke potrestania štátnych úradníkov, 
ktorí boli zodpovední za násilie v súvislosti 
s protestmi v parku Gezi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície,
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných a bezodkladných
reforiem na podporu základných hodnôt; 
zdôrazňuje význam systematickejšieho 
začleňovania občianskej spoločnosti do 
rozhodovacieho procesu; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad stratami na životoch 
v radoch protestujúcich a príslušníkov 
polície nadmerným použitím sily zo strany 
polície a násilnými činmi, ktoré spáchali 
viacerí protestujúci; víta prebiehajúce 
správne vyšetrovania, ktoré začalo 
ministerstvo vnútra a vyšetrovania 
ombudsmana v súvislosti so sťažnosťami 
týkajúcimi sa udalostí v parku Gezi 
a očakáva, že prostredníctvom nich sa tieto 
záležitosti bezodkladne vyriešia; vyzýva 
Turecko, aby prijalo primerané postupy 
interného preskúmania a aby zriadilo 
nezávislý dozorný orgán pre trestné činy 
polície; zastáva názor, že udalosti v parku 
Gezi zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
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občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície,
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu a potrebu dialógu; vyjadruje 
hlboké poľutovanie nad stratami na 
životoch v radoch protestujúcich 
a príslušníkov polície, nadmerným 
použitím sily zo strany polície a násilnými 
činmi, ktoré spáchali viacerí protestujúci; 
víta prebiehajúce správne vyšetrovania, 
ktoré začalo ministerstvo vnútra 
a vyšetrovania ombudsmana v súvislosti so 
sťažnosťami týkajúcimi sa udalostí v parku 
Gezi a očakáva, že prostredníctvom nich sa 
tieto záležitosti bezodkladne vyriešia; 
vyzýva Turecko, aby prijalo primerané 
postupy interného preskúmania a aby 
zriadilo nezávislý dozorný orgán pre 
trestné činy polície; zastáva názor, že 
udalosti v parku Gezi zdôrazňujú potrebu 
ďalekosiahlych reforiem na zabezpečenie 
rešpektovania slobody zhromažďovania;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 141
Nikolaos Chountis

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície,
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 

8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi 
svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe 
ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam 
systematickejšieho začleňovania 
občianskej spoločnosti do rozhodovacieho 
procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície 
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta prebiehajúce správne 
vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo 
vnútra a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa 
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udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania; očakáva od 
tureckej vlády, že bude rešpektovať 
verejné miesta a zelené plochy a nebude 
obetovať kvalitu života obyvateľov 
v jednostranný prospech;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 142
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva turecké orgány na rýchle 
uzatvorenie súdnych procesov s osobami, 
ktoré sú zodpovedné za straty životov 
počas udalostí v parku Gezi, a vyjadruje 
odhodlanie naďalej sledovať vývoj týchto 
prípadov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a príslušníkov polície, 
nadmerným použitím sily zo strany polície 
a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí 
protestujúci; víta správne vyšetrovania, 
ktoré začalo ministerstvo vnútra, 
a vyšetrovania ombudsmana v súvislosti 
so sťažnosťami týkajúcimi sa udalostí 
v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti 
bezodkladne vyriešia; víta ombudsmanom 
navrhnuté zmeny spôsobu, akým polícia 
používa silu; vyzýva Turecko, aby prijalo 
primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že reakcia súdov na smrť protestujúcich 
bola neuspokojivá, a to buď preto, že 
zapletení príslušníci polície neboli stíhaní 
(v prípade smrti Abdullaha Cömerta) 
alebo preto, že v súdnom procese sa 
vyskytli nezrovnalosti (v prípade smrti 
Ethema Sarısülüka); je znepokojený 
opatreniami prijatými voči zdravotníckym 
pracovníkom, právnikom, akademickým 
pracovníkom, študentom 
a profesionálnym združeniam v súvislosti 
s ich nenásilnými činmi počas udalostí 
v parku Gezi; víta reformu práva 
demonštrovať navrhnutú 
v demokratizačnom balíčku; domnieva sa 
však, že udalosťami v parku Gezi sa 
zdôrazňuje potreba ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt
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Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. opäť zdôrazňuje význam aktívnych 
a nezávislých organizácií občianskej 
spoločnosti pre demokraciu; vyzdvihuje 
význam dialógu s nimi a zdôrazňuje ich 
kľúčovú úlohu pri prispievaní k lepšej 
regionálnej spolupráci na sociálnych 
a politických aspektoch; je preto 
znepokojený tým, že organizácie 
občianskej spoločnosti naďalej čelia 
pokutám, konaniam o zastavení činnosti 
a administratívnym prekážkam, ktoré im 
bránia v činnosti, ako aj tým, že 
konzultácie s organizáciami občianskej 
spoločnosti sú naďalej skôr výnimkou než 
pravidlom; víta lepšiu spoluprácu tureckej 
vlády s MVO, vyzýva však na rozsiahlejšie 
konzultácie s nimi pri tvorbe politiky, a to 
aj pri formulovaní politík a právnych 
predpisov a pri monitorovaní činností 
orgánov verejnej moci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. poznamenáva, že v doteraz nevídaných
vlnách protestov sa odrážajú aj 
odôvodnené ašpirácie mnohých tureckých 
občanov na prehĺbenie demokracie; 
opakovane zdôrazňuje, že 
v demokratickom politickom zriadení 
musia vlády presadzovať znášanlivosť 
a všetkým občanom zaručiť slobodu 
náboženského vyznania; vyzýva vládu, aby 
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rešpektovala pluralitu a bohatstvo 
tureckej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi, 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi, 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; vyjadruje
znepokojenie nad rozšírením autocenzúry 
zo strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi,
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
kritizuje skutočnosť, že v súčasnosti je 
v Turecku zablokovaných približne 15 000 
webových stránok, vláda odmieta zrušiť 
regresívne právne predpisy, ako je článok 
8 zákona proti terorizmu, a mnohí 
aktivisti za ľudské práva sú väznení na 
základe článku 301 trestného zákona, 
podľa ktorého je urážka tureckosti
považovaná za trestný čin; opakuje svoje 
znepokojenie nad praxou trestného 
stíhania obhajcov ľudských práv, 
aktivistov a novinárov, ktorí oznamujú 
dôkazy o prípadoch porušovania 
ľudských práv alebo vyvolávajú diskusiu 
o iných záležitostiach vo verejnom 
záujme; považuje kriminalizáciu 
presvedčenia za kľúčovú prekážku 
plnohodnotnej ochrany ľudských práv 
v Turecku; kritizuje tiež autoritatívny 
spôsob, akým bezpečnostné služby 
monitorujú kontá na sociálnych sieťach 
s cieľom zatýkať tisíce občanov;
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov a vojenských 
dôstojníkov, ktorí sa v súčasnosti 
nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe, 
a vyzýva turecké súdne orgány, aby čo 
najskôr preskúmali a vyriešili tieto prípady;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi, 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi, 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; je 
znepokojený prepúšťaním novinárov 
z médií z dôvodu kritiky vlády; je hlboko 
znepokojený procesom trestania 
vlastníkov kriticky naladených médií; 
vyjadruje obavy z dôsledkov akreditácie 
štátnymi inštitúciami so zameraním sa 
najmä na opozičné médiá a vyjadruje 
znepokojenie nad mimoriadne vysokým 
počtom novinárov, ktorí sa v súčasnosti 
nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe, 
a vyzýva turecké súdne orgány, aby čo 
najskôr preskúmali a vyriešili tieto prípady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi,
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; 
zdôrazňuje, že sloboda prejavu sa 
vzťahuje aj na digitálne a sociálne médiá; 
znova pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
odsudzuje skutočnosť, že mimoriadne 
vysoký počet novinárov sa v súčasnosti 
nachádza vo vyšetrovacej väzbe, a vyzýva 
turecké súdne orgány, aby čo najskôr 
preskúmali a vyriešili tieto prípady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi,
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi, 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti, 
najmä v prípadoch Cana Dündara 
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médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

z denníka Milliyet a Yavuza Baydara 
z denníka Sabah; vyjadruje znepokojenie 
nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali vládu v iných situáciách, najmä 
v prípade Hasana Cemala z denníka 
Milliyet a Nazlı Ilıcaka z denníka Sabah;
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 151
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi, 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi
a na iných miestach krajiny, čiastočne 
z dôvodu cenzúry, a najmä autocenzúry,
a nad prepustením a/alebo zatknutím
novinárov, ktorí kritizovali reakcie vlády 
na tieto udalosti; zdôrazňuje, že to 
dokazuje represívny charakter 
Erdoğanovho režimu; pripomína, že 
sloboda prejavu a pluralita médií sú jadrom 
európskych hodnôt a že nezávislá tlač je 



AM\1014601SK.doc 93/122 PE526.229v01-00

SK

veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

pre demokratickú spoločnosť mimoriadne 
dôležitá; znova pripomína svoje 
znepokojenie nad skutočnosťou, že väčšina 
médií je vo vlastníctve a sústreďuje sa 
v rukách veľkých konglomerátov so 
širokou škálou obchodných záujmov, 
a poukazuje na znepokojivé rozšírenie 
autocenzúry zo strany vlastníkov médií 
a novinárov; vyjadruje znepokojenie nad 
mimoriadne vysokým počtom novinárov, 
ktorí sa v súčasnosti nachádzajú vo 
vyšetrovacej väzbe, a vyzýva turecké 
súdne orgány, aby čo najskôr preskúmali 
a vyriešili tieto prípady;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi,
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; ostro 
kritizuje skutočnosť, že mimoriadne 
vysoký počet novinárov sa v súčasnosti 
nachádza vo vyšetrovacej väzbe, čo 
oslabuje slobodu prejavu a médií,
a vyzýva turecké súdne orgány, aby čo 
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prípady; najskôr preskúmali a vyriešili tieto prípady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Alojz Peterle

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi,
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov
v dôsledku intenzívneho tlaku vyvíjaného 
na novinárov kritizujúcich vládu; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi, 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi, 
a dôrazne odsudzuje prepustenie
novinárov, ktorí kritizovali reakcie vlády 
na tieto udalosti; pripomína, že sloboda 
prejavu a pluralita médií sú jadrom 
európskych hodnôt a že nezávislá tlač je 
pre demokratickú spoločnosť mimoriadne 
dôležitá; znova pripomína svoje 
znepokojenie nad skutočnosťou, že väčšina 
médií je vo vlastníctve a sústreďuje sa 
v rukách veľkých konglomerátov so 
širokou škálou obchodných záujmov, 
a poukazuje na znepokojivé rozšírenie 
autocenzúry zo strany vlastníkov médií 
a novinárov; vyjadruje znepokojenie nad 
mimoriadne vysokým počtom novinárov, 
ktorí sa v súčasnosti nachádzajú vo 
vyšetrovacej väzbe, a vyzýva turecké 
súdne orgány, aby čo najskôr preskúmali 
a vyriešili tieto prípady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi, 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi 
obmedzeným priestorom, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi, 
a nad prepustením novinárov, ktorí 
kritizovali reakcie vlády na tieto udalosti; 
pripomína, že sloboda prejavu a pluralita 
médií sú jadrom európskych hodnôt a že 
nezávislá tlač je pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadne dôležitá; znova 
pripomína svoje znepokojenie nad 
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skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách 
veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na 
znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo 
strany vlastníkov médií a novinárov;
vyjadruje znepokojenie nad prepustením 
novinárov, ktorí zastávali protivládne 
názory, a nad sankciami uloženými 
vlastníkom kriticky naladených médií; 
vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne 
vysokým počtom novinárov, ktorí sa 
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej 
väzbe, a vyzýva turecké súdne orgány, aby 
čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto 
prípady;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 156
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
vývojom udalostí v Turecku po 17. 
decembri; silne zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť 
súdnictva pri vyšetrovaní a vyšetrovaní 
prípadov korupcie;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 157
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. trvá na tom, že akékoľvek súdne 
konania proti novinárom by sa mali viesť 
transparentným spôsobom, mali by sa pri 
nich rešpektovať zásady právneho štátu 
a mali by sa zabezpečiť primerané 
podmienky, napríklad zaistiť miesto 
konania vhodné pre ten typ pojednávania, 
ktorý sa má uskutočniť, dodávať 
zadržiavaným osobám presné prepisy 
a poskytovať novinárom informácie 
o obvineniach, ktoré boli voči nim 
vznesené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. poznamenáva, že 24. apríla 2013 sa už 
štvrtý rok po sebe uskutočnila verejná 
spomienka na arménsku genocídu na 
niekoľkých miestach v Turecku, vrátane 
námestia Taksim v Istanbule, bez 
akéhokoľvek zásahu orgánov; víta tento 
vývoj, ako aj rozšírenie spoločenskej 
a mediálnej diskusie o dedičstve roka 
1915 v Turecku; nabáda orgány, aby 
naďalej podporovali tieto spomienkové 
podujatia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje osobitnú úlohu 
verejnoprávnych médií v posilňovaní 
demokracie, najmä poskytovaním 
informácií občanom a umožňovaním ich 
spoluúčasti v rozhodovacích procesoch; 
v tomto smere vyzýva príslušné orgány 
na zabezpečenie ich nezávislosti 
a udržateľnosti v súlade s európskymi 
normami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. poznamenáva, že v doteraz nevídaných
vlnách protestov sa odrážajú aj legitímne 
obavy mnohých tureckých občanov, 
podľa ktorých je cieľom vlády zaviesť pre 
celú tureckú spoločnosť jednotný súbor 
etických hodnôt a náboženských názorov; 
opakuje, že v demokratickom politickom 
zriadení musia vlády presadzovať 
znášanlivosť a všetkým občanom zaručiť 
slobodu náboženského vyznania; vyzýva 
vládu, aby rešpektovala pluralitu 
a bohatstvo tureckej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Raimon Obiols
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Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. je znepokojený situáciou novinárov 
a slobodou médií v Turecku; zdôrazňuje 
osobitnú úlohu verejnoprávnych médií 
v posilňovaní demokracie, najmä 
poskytovaním informácií občanom 
a umožňovaním ich spoluúčasti 
v rozhodovacích procesoch; v tomto smere 
vyzýva príslušné orgány na zabezpečenie 
ich nezávislosti a udržateľnosti v súlade 
s európskymi normami;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. poznamenáva, že ad hoc delegácia 
Parlamentu na skúmanie súdnych 
procesov s novinármi v Turecku, zriadená 
v roku 2011 a uvedená v uznesení 
o správe o pokroku Turecka za rok 2011 
a v uznesení o správe o pokroku Turecka 
za rok 2012, predložila priebežnú správu 
o činnosti v roku 2013 na základe 
reálnych pozorovaní a v prvom polroku 
roka 2014 predloží záverečnú správu 
o činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje osobitnú úlohu 
verejnoprávnych médií v posilňovaní 
demokracie, najmä poskytovaním 
informácií občanom a umožňovaním ich 
spoluúčasti v rozhodovacích procesoch;
vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili 
nezávislosť a udržateľnosť 
verejnoprávnych médií v súlade 
s európskymi normami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje hlboké znepokojenie 
v súvislosti s medzinárodnou kritikou voči 
predsedovi vlády Turecka Recep Tayyip 
Erdoğanovi za násilné potlačenie 
pokojných protestov, ktoré sa konali 
minulé leto, a takisto s nedávnym 
odhalením korupcie u vysokých 
predstaviteľov Strany spravodlivosti 
a rozvoja (AKP), ktoré podnietilo viacero 
pouličných protestov; zdôrazňuje, že 
vzbura proti tureckému predsedovi vlády 
a strane AKP jasne poukazuje na hlbokú 
priepasť medzi moderným sekulárnym 
prúdom a islamskou tradíciou v Turecku; 
je znepokojený tým, že Erdoganova vláda 
bola obvinená z potláčania účinného 
vyšetrovania prípadov korupcie, a preto 
vyzýva vládu Turecka, aby prikročila 
k rozsiahlej reštrukturalizácii systému 
súdnictva a zaistila, že v budúcnosti 
nebude možný podobný únik z masívneho 
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vyšetrovania prípadov korupcie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. berie na vedomie obavy rozšírené 
v tureckej spoločnosti, ktoré sa týkajú 
neprimerane širokého rozsahu 
a nedostatkov konania vo veci Ergenekon, 
ktoré – podobne ako vo veci
Sledgehammer – ohrozili akceptovanie 
rozhodnutia; vzhľadom na uvedené 
skutočnosti opäť zdôrazňuje, že vec KCK 
musí preukázať silu a správne, nezávislé, 
nestranné a transparentné fungovanie 
demokratických inštitúcií a súdnictva 
v Turecku, ako aj rázny a bezpodmienečný 
záväzok dodržiavať základné práva;

10. berie na vedomie obavy rozšírené 
v tureckej spoločnosti, ktoré sa týkajú 
neprimerane širokého rozsahu, obvinení 
z vymýšľania dôkazov a nedostatkov 
riadneho konania v prípadoch Ergenekon 
a Sledgehammer; pripomína, že pracovná 
skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie 
zistila, že obžalovaní vo veci 
Sledgehammer sú zadržiavaní v rozpore 
s Medzinárodným paktom o občianskych 
a politických právach; vzhľadom na 
uvedené skutočnosti opäť zdôrazňuje, že 
vec KCK musí preukázať silu a správne, 
nezávislé, nestranné a transparentné 
fungovanie demokratických inštitúcií 
a súdnictva v Turecku, ako aj rázny 
a bezpodmienečný záväzok dodržiavať 
základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. berie na vedomie obavy rozšírené 
v tureckej spoločnosti, ktoré sa týkajú 
neprimerane širokého rozsahu 
a nedostatkov konania vo veci Ergenekon, 

10. berie na vedomie obavy rozšírené 
v tureckej spoločnosti, ktoré sa týkajú 
neprimerane širokého rozsahu 
a nedostatkov konania a obvinení 
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ktoré – podobne ako vo veci 
Sledgehammer – ohrozili akceptovanie 
rozhodnutia; vzhľadom na uvedené 
skutočnosti opäť zdôrazňuje, že vec KCK 
musí preukázať silu a správne, nezávislé, 
nestranné a transparentné fungovanie 
demokratických inštitúcií a súdnictva 
v Turecku, ako aj rázny a bezpodmienečný 
záväzok dodržiavať základné práva;

z použitia nekonzistentných dôkazov proti 
obžalovaným vo veci Ergenekon, ktoré –
podobne ako vo veci Sledgehammer –
ohrozili akceptovanie rozhodnutia; 
vzhľadom na uvedené skutočnosti opäť 
zdôrazňuje, že vec KCK musí preukázať 
silu a správne, nezávislé, nestranné 
a transparentné fungovanie 
demokratických inštitúcií a súdnictva 
v Turecku, ako aj rázny a bezpodmienečný 
záväzok dodržiavať základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. berie na vedomie obavy rozšírené 
v tureckej spoločnosti, ktoré sa týkajú 
neprimerane širokého rozsahu 
a nedostatkov konania vo veci Ergenekon, 
ktoré – podobne ako vo veci 
Sledgehammer – ohrozili akceptovanie 
rozhodnutia; vzhľadom na uvedené 
skutočnosti opäť zdôrazňuje, že vec KCK 
musí preukázať silu a správne, nezávislé, 
nestranné a transparentné fungovanie 
demokratických inštitúcií a súdnictva 
v Turecku, ako aj rázny a bezpodmienečný 
záväzok dodržiavať základné práva;

10. berie na vedomie obavy rozšírené 
v tureckej spoločnosti, ktoré sa týkajú 
neprimerane širokého rozsahu 
a nedostatkov konania vo veci Ergenekon, 
ktoré – podobne ako vo veci 
Sledgehammer a v prípade usvedčenia
Füsuna Erdoğana – ohrozili akceptovanie 
rozhodnutia; vyjadruje znepokojenie nad 
obťažovaním zo strany súdov, ktorému 
bol Pınar Selek vystavený 16 rokov;
vzhľadom na uvedené skutočnosti opäť 
zdôrazňuje, že vec KCK musí preukázať 
silu a správne, nezávislé, nestranné 
a transparentné fungovanie 
demokratických inštitúcií a súdnictva 
v Turecku, ako aj rázny a bezpodmienečný 
záväzok dodržiavať základné práva;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. berie na vedomie obavy rozšírené 
v tureckej spoločnosti, ktoré sa týkajú 
neprimerane širokého rozsahu 
a nedostatkov konania vo veci Ergenekon, 
ktoré – podobne ako vo veci 
Sledgehammer – ohrozili akceptovanie 
rozhodnutia; vzhľadom na uvedené 
skutočnosti opäť zdôrazňuje, že vec KCK 
musí preukázať silu a správne, nezávislé, 
nestranné a transparentné fungovanie 
demokratických inštitúcií a súdnictva 
v Turecku, ako aj rázny a bezpodmienečný 
záväzok dodržiavať základné práva;

10. berie na vedomie obavy rozšírené 
v tureckej spoločnosti, ktoré sa týkajú 
neprimerane širokého rozsahu 
a nedostatkov konania vo veci Ergenekon, 
ktoré – podobne ako vo veci 
Sledgehammer – ohrozili akceptovanie 
rozhodnutia; vzhľadom na uvedené 
skutočnosti opäť zdôrazňuje, že vec KCK 
musí preukázať silu a správne, nezávislé, 
nestranné a transparentné fungovanie 
demokratických inštitúcií a súdnictva 
v Turecku, ako aj rázny a bezpodmienečný 
záväzok dodržiavať základné práva; vyzýva 
delegáciu EÚ v Ankare, aby podrobne 
monitorovala ďalší vývoj týchto prípadov 
vrátane možnosti odvolacích procesov 
a podmienok zadržania a aby o tom 
podala správu Komisii a Európskemu 
parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. v súvislosti s nedávnym korupčným 
škandálom, ktorý sa týkal aj niektorých 
členov tureckej vlády, je hlboko 
znepokojený spôsobom, akým boli 
súdnictvu a polícii kladené prekážky 
zabavením dokumentov relevantných pre 
daný prípad a prepustením alebo 
preložením súdnych úradníkov 
a príslušníkov polície; vyzýva tureckú 
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vládu, aby nezasahovala do súdneho 
procesu a aby podnikla všetky kroky 
potrebné na zabezpečenie vyšetrovania 
obvinení z porušovania zákona 
transparentným a nestranným spôsobom;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. víta zavedenie osobných podaní na 
turecký ústavný súd, ktoré umožňujú 
tureckým občanom využívať svoje právo 
na osobné podanie na ústavný súd pred 
podaním na Európsky súd pre ľudské 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že vykonávanie tretieho 
balíka reformy súdnictva viedlo 
k prepusteniu značného počtu 
zadržiavaných, a víta štvrtý balík reformy 
súdnictva ako ďalší dôležitý krok k tomu, 
aby bolo súdnictvo v Turecku v súlade 
s normami a hodnotami EÚ; berie na 
vedomie najmä (i) nové, dôležité 
rozlišovanie medzi slobodou prejavu 
a podnecovaním k násiliu alebo k páchaniu 
teroristických činov, (ii) obmedzenie 

11. zdôrazňuje, že reforma tureckého 
súdneho systému je zásadne dôležitá pre 
úsilie o upevnenie demokracie v Turecku; 
zdôrazňuje, že turecký súdny systém 
naďalej trpí nadmernou záťažou 
a nedostatočnou nezávislosťou;
poznamenáva, že vykonávanie tretieho 
balíka reformy súdnictva viedlo 
k prepusteniu značného počtu 
zadržiavaných, a víta štvrtý balík reformy 
súdnictva ako ďalší dôležitý krok k tomu, 
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trestného činu schvaľovania zločinu alebo 
vyslovenia uznania páchateľovi na prípady, 
v ktorých ide o jednoznačné 
a bezprostredné ohrozenie verejného 
poriadku, a (iii) obmedzenie rozsahu 
deliktu spáchania trestného činu v mene 
organizácie, bez toho, aby bol páchateľ jej 
členom, iba na ozbrojené organizácie;

aby bolo súdnictvo v Turecku v súlade 
s normami a hodnotami EÚ; berie na 
vedomie najmä (i) nové, dôležité 
rozlišovanie medzi slobodou prejavu 
a podnecovaním k násiliu alebo k páchaniu 
teroristických činov, (ii) obmedzenie 
trestného činu schvaľovania zločinu alebo 
vyslovenia uznania páchateľovi na prípady, 
v ktorých ide o jednoznačné 
a bezprostredné ohrozenie verejného 
poriadku, a (iii) obmedzenie rozsahu 
deliktu spáchania trestného činu v mene 
organizácie, bez toho, aby bol páchateľ jej 
členom, iba na ozbrojené organizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že vykonávanie tretieho 
balíka reformy súdnictva viedlo 
k prepusteniu značného počtu 
zadržiavaných, a víta štvrtý balík reformy 
súdnictva ako ďalší dôležitý krok k tomu, 
aby bolo súdnictvo v Turecku v súlade 
s normami a hodnotami EÚ; berie na 
vedomie najmä (i) nové, dôležité 
rozlišovanie medzi slobodou prejavu 
a podnecovaním k násiliu alebo k páchaniu 
teroristických činov, (ii) obmedzenie 
trestného činu schvaľovania zločinu alebo 
vyslovenia uznania páchateľovi na prípady, 
v ktorých ide o jednoznačné 
a bezprostredné ohrozenie verejného 
poriadku, a (iii) obmedzenie rozsahu 
deliktu spáchania trestného činu v mene 
organizácie, bez toho, aby bol páchateľ jej 
členom, iba na ozbrojené organizácie;

11. poznamenáva, že vykonávanie tretieho 
balíka reformy súdnictva viedlo 
k prepusteniu značného počtu 
zadržiavaných, a víta štvrtý balík reformy 
súdnictva ako ďalší dôležitý krok k tomu, 
aby bolo súdnictvo v Turecku v súlade 
s normami a hodnotami EÚ; víta prácu 
ministra spravodlivosti Sadullaha Ergina 
na vypracovaní ambicióznych reforiem, 
ktoré predstavil; berie na vedomie najmä 
(i) nové, dôležité rozlišovanie medzi 
slobodou prejavu a podnecovaním k násiliu 
alebo k páchaniu teroristických činov, (ii) 
obmedzenie trestného činu schvaľovania 
zločinu alebo vyslovenia uznania 
páchateľovi na prípady, v ktorých ide 
o jednoznačné a bezprostredné ohrozenie 
verejného poriadku, a (iii) obmedzenie 
rozsahu deliktu spáchania trestného činu 
v mene organizácie, bez toho, aby bol 
páchateľ jej členom, iba na ozbrojené 
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organizácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 173
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že vykonávanie tretieho 
balíka reformy súdnictva viedlo 
k prepusteniu značného počtu 
zadržiavaných, a víta štvrtý balík reformy 
súdnictva ako ďalší dôležitý krok k tomu, 
aby bolo súdnictvo v Turecku v súlade 
s normami a hodnotami EÚ; berie na 
vedomie najmä (i) nové, dôležité 
rozlišovanie medzi slobodou prejavu 
a podnecovaním k násiliu alebo k páchaniu 
teroristických činov, (ii) obmedzenie 
trestného činu schvaľovania zločinu alebo 
vyslovenia uznania páchateľovi na prípady, 
v ktorých ide o jednoznačné 
a bezprostredné ohrozenie verejného 
poriadku, a (iii) obmedzenie rozsahu 
deliktu spáchania trestného činu v mene 
organizácie, bez toho, aby bol páchateľ jej 
členom, iba na ozbrojené organizácie;

11. poznamenáva, že vykonávanie tretieho 
balíka reformy súdnictva viedlo 
k prepusteniu značného počtu 
zadržiavaných a víta štvrtý balík reformy 
súdnictva ako ďalší dôležitý krok k tomu, 
aby bolo súdnictvo v Turecku v súlade 
s normami a hodnotami EÚ; berie na 
vedomie najmä (i) nové, dôležité 
rozlišovanie medzi slobodou prejavu, tlače 
a zhromažďovania a podnecovaním 
k násiliu alebo k páchaniu teroristických 
činov, (ii) obmedzenie trestného činu 
schvaľovania zločinu alebo vyslovenia 
uznania páchateľovi na prípady, v ktorých 
ide o jednoznačné a bezprostredné 
ohrozenie verejného poriadku, a (iii) 
obmedzenie rozsahu deliktu spáchania 
trestného činu v mene organizácie, bez 
toho, aby bol páchateľ jej členom, iba na 
ozbrojené organizácie;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že vykonávanie tretieho 11. poznamenáva, že vykonávanie tretieho 
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balíka reformy súdnictva viedlo 
k prepusteniu značného počtu
zadržiavaných, a víta štvrtý balík reformy 
súdnictva ako ďalší dôležitý krok k tomu, 
aby bolo súdnictvo v Turecku v súlade 
s normami a hodnotami EÚ; berie na 
vedomie najmä (i) nové, dôležité 
rozlišovanie medzi slobodou prejavu 
a podnecovaním k násiliu alebo k páchaniu 
teroristických činov, (ii) obmedzenie 
trestného činu schvaľovania zločinu alebo 
vyslovenia uznania páchateľovi na prípady, 
v ktorých ide o jednoznačné 
a bezprostredné ohrozenie verejného 
poriadku, a (iii) obmedzenie rozsahu 
deliktu spáchania trestného činu v mene 
organizácie, bez toho, aby bol páchateľ jej 
členom, iba na ozbrojené organizácie;

balíka reformy súdnictva viedlo 
k prepusteniu zadržiavaných, a víta štvrtý 
balík reformy súdnictva ako ďalší dôležitý 
krok k tomu, aby bolo súdnictvo v Turecku 
v súlade s normami a hodnotami EÚ; berie 
na vedomie najmä (i) nové, dôležité 
rozlišovanie medzi slobodou prejavu 
a podnecovaním k násiliu alebo k páchaniu 
teroristických činov, (ii) obmedzenie 
trestného činu schvaľovania zločinu alebo 
vyslovenia uznania páchateľovi na prípady, 
v ktorých ide o jednoznačné 
a bezprostredné ohrozenie verejného 
poriadku, a (iii) obmedzenie rozsahu 
deliktu spáchania trestného činu v mene 
organizácie, bez toho, aby bol páchateľ jej 
členom, iba na ozbrojené organizácie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 175
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta iniciatívy, ktoré prijala Vysoká 
rada sudcov a prokurátorov na podporu 
odbornej prípravy veľkého počtu sudcov 
a prokurátorov v oblasti ľudských práv 
a na podporu dôkladného pochopenia 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 
práva (ESĽP); nabáda vládu, aby prijala 
akčný plán pre ľudské práva založený na 
judikatúre ESĽP a zameraný na riešenie 
otázok uvedených v rozsudkoch súdu, 
v ktorých bolo Turecko uznané za vinné 
z porušenia ustanovení EDĽP; nabáda 
vládu, aby pokračovala v ambicióznych 
reformách súdnictva založených na potrebe 
zdokonaliť ochranu a podporu základných 
práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
uskutočniť prednostne reformu 

12. víta iniciatívy, ktoré prijala Vysoká 
rada sudcov a prokurátorov na podporu 
odbornej prípravy veľkého počtu sudcov 
a prokurátorov v oblasti ľudských práv 
a na podporu dôkladného pochopenia 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 
práva (ESĽP); nabáda vládu, aby prijala 
akčný plán pre ľudské práva založený na 
judikatúre ESĽP a zameraný na riešenie 
otázok uvedených v rozsudkoch súdu, 
v ktorých bolo Turecko uznané za vinné 
z porušenia ustanovení EDĽP; vyjadruje 
znepokojenie v súvislosti s nedávnou 
výmenou príslušníkov polície 
a prokurátorov, ktorí boli aktívne zapojení 
do vyšetrovania prípadov korupcie; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu nestranného 
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protiteroristického zákona; mechanizmu zodpovednosti za celkové 
výsledky stíhania týchto prípadov, ktoré 
budú na úžitok celej spoločnosti; nabáda 
vládu, aby pokračovala v ambicióznych 
reformách súdnictva založených na potrebe 
zdokonaliť ochranu a podporu základných 
práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
uskutočniť prednostne reformu 
protiteroristického zákona;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta iniciatívy, ktoré prijala Vysoká 
rada sudcov a prokurátorov na podporu 
odbornej prípravy veľkého počtu sudcov 
a prokurátorov v oblasti ľudských práv 
a na podporu dôkladného pochopenia 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 
práva (ESĽP); nabáda vládu, aby prijala 
akčný plán pre ľudské práva založený na 
judikatúre ESĽP a zameraný na riešenie 
otázok uvedených v rozsudkoch súdu, 
v ktorých bolo Turecko uznané za vinné 
z porušenia ustanovení EDĽP; nabáda 
vládu, aby pokračovala v ambicióznych 
reformách súdnictva založených na potrebe 
zdokonaliť ochranu a podporu základných 
práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
uskutočniť prednostne reformu 
protiteroristického zákona;

12. víta iniciatívy, ktoré prijala Vysoká 
rada sudcov a prokurátorov na podporu 
odbornej prípravy veľkého počtu sudcov 
a prokurátorov v oblasti ľudských práv 
a na podporu dôkladného pochopenia 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 
práva (ESĽP); nabáda vládu, aby prijala 
akčný plán pre ľudské práva založený na 
judikatúre ESĽP a zameraný na riešenie 
otázok uvedených v rozsudkoch súdu, 
v ktorých bolo Turecko uznané za vinné 
z porušenia ustanovení EDĽP bez ohľadu 
na potrebu preskúmania samotného 
EDĽP; nabáda vládu, aby pokračovala 
v ambicióznych reformách súdnictva 
založených na potrebe zdokonaliť ochranu 
a podporu základných práv; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu uskutočniť 
prednostne reformu protiteroristického 
zákona;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta iniciatívy, ktoré prijala Vysoká 
rada sudcov a prokurátorov na podporu 
odbornej prípravy veľkého počtu sudcov 
a prokurátorov v oblasti ľudských práv 
a na podporu dôkladného pochopenia 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 
práva (ESĽP); nabáda vládu, aby prijala 
akčný plán pre ľudské práva založený na 
judikatúre ESĽP a zameraný na riešenie 
otázok uvedených v rozsudkoch súdu, 
v ktorých bolo Turecko uznané za vinné 
z porušenia ustanovení EDĽP; nabáda 
vládu, aby pokračovala v ambicióznych 
reformách súdnictva založených na potrebe 
zdokonaliť ochranu a podporu základných 
práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
uskutočniť prednostne reformu 
protiteroristického zákona;

12. víta iniciatívy, ktoré prijala Vysoká 
rada sudcov a prokurátorov na podporu 
odbornej prípravy veľkého počtu sudcov 
a prokurátorov v oblasti ľudských práv 
a na podporu dôkladného pochopenia 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 
práva (ESĽP); nabáda vládu, aby prijala 
akčný plán pre ľudské práva založený na 
judikatúre ESĽP a zameraný na riešenie 
otázok uvedených v rozsudkoch súdu, 
v ktorých bolo Turecko uznané za vinné 
z porušenia ustanovení EDĽP; nabáda 
vládu, aby pokračovala v ambicióznych 
reformách súdnictva založených na potrebe 
zdokonaliť ochranu a podporu základných 
práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu
pokračovať v prednostnom uskutočňovaní
reformu protiteroristického zákona;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Turecko, aby sa zaviazalo 
k boju proti beztrestnosti a k úspešnému 
zavŕšeniu úsilia pristúpiť k Rímskemu 
štatútu Medzinárodného trestného súdu 
(MTS); v tomto smere vyzýva na 
zosúladenie vnútroštátnych právnych 
predpisov s povinnosťami zakotvenými 
v rímskom štatúte; vyzýva Turecko, aby 
prijalo potrebné pravidlá na dosiahnutie 
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tohto cieľa a aby pristúpilo k Dohode 
o výsadách a imunitách Medzinárodného 
trestného súdu s cieľom okamžitej 
spolupráce s Medzinárodným trestným 
súdom a vyšetrovania a stíhania genocídy, 
zločinov proti ľudskosti a vojnových 
zločinov pred vnútroštátnymi súdmi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. víta prepustenie zatknutých 
poslancov po rozhodnutí ústavného súdu, 
podľa ktorého bola dĺžka držania vo 
vyšetrovacej väzbe porušením ich 
základných práv;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 180
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci 
procesu; zdôrazňuje, že zabezpečenie 
oficiálnych porovnávacích kritérií na 
otvorenie týchto kapitol pre Turecko by 
poskytlo jasný plán reformného procesu 
a posilnilo by ho; vyzýva preto Radu, aby 

vypúšťa sa
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obnovila úsilie o otvorenie kapitol 23 
a 24; vyzýva Turecko, aby v tomto smere 
čo najviac spolupracovalo;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci 
procesu; zdôrazňuje, že zabezpečenie 
oficiálnych porovnávacích kritérií na 
otvorenie týchto kapitol pre Turecko by 
poskytlo jasný plán reformného procesu 
a posilnilo by ho; vyzýva preto Radu, aby 
obnovila úsilie o otvorenie kapitol 23 
a 24; vyzýva Turecko, aby v tomto smere 
čo najviac spolupracovalo;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci 
procesu; zdôrazňuje, že zabezpečenie 

vypúšťa sa
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oficiálnych porovnávacích kritérií na 
otvorenie týchto kapitol pre Turecko by 
poskytlo jasný plán reformného procesu 
a posilnilo by ho; vyzýva preto Radu, aby 
obnovila úsilie o otvorenie kapitol 23 
a 24; vyzýva Turecko, aby v tomto smere 
čo najviac spolupracovalo;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci 
procesu; zdôrazňuje, že zabezpečenie 
oficiálnych porovnávacích kritérií na 
otvorenie týchto kapitol pre Turecko by 
poskytlo jasný plán reformného procesu 
a posilnilo by ho; vyzýva preto Radu, aby 
obnovila úsilie o otvorenie kapitol 23 
a 24; vyzýva Turecko, aby v tomto smere 
čo najviac spolupracovalo;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 

vypúšťa sa
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kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci 
procesu; zdôrazňuje, že zabezpečenie 
oficiálnych porovnávacích kritérií na 
otvorenie týchto kapitol pre Turecko by 
poskytlo jasný plán reformného procesu 
a posilnilo by ho; vyzýva preto Radu, aby 
obnovila úsilie o otvorenie kapitol 23 
a 24; vyzýva Turecko, aby v tomto smere 
čo najviac spolupracovalo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci procesu;
zdôrazňuje, že zabezpečenie oficiálnych 
porovnávacích kritérií na otvorenie týchto 
kapitol pre Turecko by poskytlo jasný plán 
reformného procesu a posilnilo by ho;
vyzýva preto Radu, aby obnovila úsilie 
o otvorenie kapitol 23 a 24; vyzýva 
Turecko, aby v tomto smere čo najviac 
spolupracovalo;

13. berie na vedomie nový prístup Komisie 
týkajúci sa otvorenia kapitoly 23 
(súdnictvo a základné práva) a kapitoly 24 
(spravodlivosť a vnútorné veci) v ranej 
fáze procesu rokovaní a uzavretia týchto 
kapitol na konci procesu; zdôrazňuje, že 
otvorenie týchto kapitol musí byť založené 
na predchádzajúcom naplnení určitého 
počtu úvodných porovnávacích kritérií
jasne stanovených Európskou radou;
vyzýva preto Radu, aby obnovila úsilie 
o vymedzenie úvodných porovnávacích 
kritérií kapitol 23 a 24; vyzýva Turecko, 
aby v tomto smere čo najviac 
spolupracovalo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 186
Eleni Theocharous



PE526.229v01-00 114/122 AM\1014601SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci procesu; 
zdôrazňuje, že zabezpečenie oficiálnych 
porovnávacích kritérií na otvorenie týchto 
kapitol pre Turecko by poskytlo jasný plán 
reformného procesu a posilnilo by ho; 
vyzýva preto Radu, aby obnovila úsilie 
o otvorenie kapitol 23 a 24; vyzýva 
Turecko, aby v tomto smere čo najviac 
spolupracovalo;

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa 
rokovacieho rámca nových kandidátskych 
krajín s cieľom otvorenia kapitoly 23 
(súdnictvo a základné práva) a kapitoly 24 
(spravodlivosť a vnútorné veci) v ranej 
fáze procesu rokovaní a uzavretia týchto 
kapitol na konci procesu; zdôrazňuje, že 
zabezpečenie oficiálnych porovnávacích 
kritérií na otvorenie týchto kapitol pre 
Turecko by poskytlo jasný plán 
reformného procesu a posilnilo by ho; 
vyzýva preto Radu, aby obnovila úsilie 
o otvorenie kapitol 23 a 24; vyzýva 
tureckú vládu, aby v tomto smere čo 
najviac spolupracovala a splnila všetky 
dôležité záväzky vyplývajúce z acquis 
communautaire a rámca rokovaní a aby 
plne, bez diskriminácie, rešpektovala 
zvrchované práva členských štátov EÚ, 
najmä základné práva a systémy 
súdnictva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci procesu; 
zdôrazňuje, že zabezpečenie oficiálnych 
porovnávacích kritérií na otvorenie týchto 

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci procesu 
platný pre nové pristupujúce krajiny, 
avšak neuplatniteľný pre Turecko; 
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kapitol pre Turecko by poskytlo jasný plán 
reformného procesu a posilnilo by ho; 
vyzýva preto Radu, aby obnovila úsilie 
o otvorenie kapitol 23 a 24; vyzýva 
Turecko, aby v tomto smere čo najviac 
spolupracovalo;

zdôrazňuje, že zabezpečenie oficiálnych 
porovnávacích kritérií na otvorenie týchto 
kapitol by poskytlo jasný plán reformného 
procesu a posilnilo by ho; vyzýva Radu, 
aby vyvinula podobné úsilie o otvorenie 
kapitol 23 a 24 pre Turecko, ktoré je už 
dlho kandidátskou krajinou, keďže 
Turecko v tomto smere plne spolupracuje 
napĺňaním predpokladov implementáciou 
dodatkového protokolu a uznaním 
Cyperskej republiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Salvador Sedó i Alabart

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci 
procesu; zdôrazňuje, že zabezpečenie 
oficiálnych porovnávacích kritérií na 
otvorenie týchto kapitol pre Turecko by 
poskytlo jasný plán reformného procesu 
a posilnilo by ho; vyzýva preto Radu, aby 
obnovila úsilie o otvorenie kapitol 23 a 24; 
vyzýva Turecko, aby v tomto smere čo 
najviac spolupracovalo;

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
otvorenie kapitoly 23 (súdnictvo 
a základné práva) a kapitoly 24 
(spravodlivosť a vnútorné veci); 
zdôrazňuje, že zabezpečenie oficiálnych 
porovnávacích kritérií na otvorenie týchto 
kapitol pre Turecko by poskytlo jasný plán 
reformného procesu a posilnilo by ho; 
vyzýva preto Radu, aby obnovila úsilie 
o otvorenie kapitol 23 a 24; vyzýva 
Turecko, aby v tomto smere čo najviac 
spolupracovalo;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci procesu; 
zdôrazňuje, že zabezpečenie oficiálnych 
porovnávacích kritérií na otvorenie týchto 
kapitol pre Turecko by poskytlo jasný plán 
reformného procesu a posilnilo by ho; 
vyzýva preto Radu, aby obnovila úsilie 
o otvorenie kapitol 23 a 24; vyzýva 
Turecko, aby v tomto smere čo najviac 
spolupracovalo;

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci procesu; 
zdôrazňuje, že zabezpečenie oficiálnych 
porovnávacích kritérií na otvorenie týchto 
kapitol pre Turecko by poskytlo jasný plán 
reformného procesu a posilnilo by ho; 
vyzýva preto všetky členské štáty vrátane 
Cypru, aby obnovili úsilie o otvorenie 
kapitol 23 a 24; vyzýva Turecko, aby 
v tomto smere čo najviac spolupracovalo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje 
nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci procesu; 
zdôrazňuje, že zabezpečenie oficiálnych 
porovnávacích kritérií na otvorenie týchto 
kapitol pre Turecko by poskytlo jasný plán 
reformného procesu a posilnilo by ho; 
vyzýva preto Radu, aby obnovila úsilie 
o otvorenie kapitol 23 a 24; vyzýva 
Turecko, aby v tomto smere čo najviac 
spolupracovalo;

13. opätovne potvrdzuje význam otvorenia 
kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) 
a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné 
veci) v ranej fáze procesu rokovaní 
a uzavretia týchto kapitol na konci procesu,
čo by bolo v súlade s novým prístupom 
Komisie, ktorého uplatňovanie sa 
predpokladá v prípade nových 
kandidátskych krajín; zdôrazňuje, že 
zabezpečenie oficiálnych porovnávacích 
kritérií na otvorenie týchto kapitol pre 
Turecko by poskytlo jasný plán 
reformného procesu a posilnilo by ho; 
vyzýva preto Radu, aby obnovila úsilie 
o otvorenie kapitol 23 a 24; vyzýva 
Turecko, aby v tomto smere čo najviac 
spolupracovalo;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 13 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

naliehavo žiada, aby sa prístupové 
rokovania medzi EÚ a Tureckom 
definitívne ukončili;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 192
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyjadruje znepokojenie nad reakciou 
vlády na škandál Halkbank, pri ktorom 
boli zatknutí traja rodinní príslušníci 
vedúcich vládnych predstaviteľov; 
poznamenáva, že 350 príslušníkov 
policajného zboru zapojených do 
počiatočného vyšetrovania trestnej 
činnosti bolo prepustených alebo 
preradených; vyzýva vládu na úplné 
rešpektovanie spravodlivého právneho 
procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Eleni Theocharous

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje obavy v súvislosti 
korupčnými škandálmi a diskutabilnou 
úlohou súdnej moci v tureckom systéme 
a vyzýva Turecko na zavedenie takých 
právnych a politických opatrení, ktoré 
zabezpečia transparentnosť a posilnia 
nezávislý charakter súdnej moci predtým, 
ako Európska rada rozhodne o otvorení 
kapitol 23 a 24;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje význam vyšetrovania 
a napomáhania spravodlivosti vo veci 
korupčných škandálov a ukončenia 
politických a sociálnych nepokojov, aby 
Turecko mohlo ľahšie pokračovať 
v uskutočňovaní reforiem, ktorými sa 
podporia rokovania s EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. oceňuje rozhodnutie nadačného 
zhromaždenia vrátiť pozemky historického 
kláštora Mor Gabriel sýrskej komunite 

14. oceňuje rozhodnutie nadačného 
zhromaždenia vrátiť pozemky historického 
kláštora Mor Gabriel sýrskej komunite 
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v Turecku v súlade so záväzkom, ktorý 
vláda prijala v rámci balíka 
demokratizačných opatrení; zdôrazňuje, že 
je dôležité pokračovať v procese reforiem 
v oblasti slobody myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania tým, že sa 
náboženským spoločenstvám umožní 
získať právnu subjektivitu, že sa odstránia 
všetky obmedzenia týkajúce sa odbornej 
prípravy, vymenúvania a nástupníctva 
duchovných, že sa budú dodržiavať 
príslušné rozsudky Európskeho súdu pre 
ľudské práva a odporúčania Benátskej 
komisie a že sa odstránia všetky formy 
diskriminácie a prekážok na základe 
náboženského vyznania; konštatuje, že 
pokrok je osobitne pomalý v oblasti 
rozširovania práv alevitskej menšiny; 
zdôrazňuje význam odstránenia všetkých 
prekážok rýchleho opätovného otvorenia 
seminára v Halki;

v Turecku v súlade so záväzkom, ktorý 
vláda prijala v rámci balíka 
demokratizačných opatrení; zdôrazňuje, že 
je dôležité pokračovať v úsilí vracať 
majetky ostatným menšinovým 
náboženským komunitám a ochraňovať 
majetkové práva, a najmä pokračovať 
v procese reforiem v oblasti slobody 
myslenia, svedomia a náboženského 
vyznania tým, že sa náboženským 
spoločenstvám umožní získať právnu 
subjektivitu, že sa odstránia všetky 
obmedzenia týkajúce sa odbornej prípravy, 
vymenúvania a nástupníctva duchovných, 
ako napríklad obmedzenie určujúce, že 
konštantínopolský patriarcha musí mať 
tureckú štátnu príslušnosť, že sa budú 
dodržiavať príslušné rozsudky Európskeho 
súdu pre ľudské práva a odporúčania 
Benátskej komisie a že sa odstránia všetky 
formy diskriminácie a prekážok na základe 
náboženského vyznania; konštatuje, že 
pokrok je osobitne pomalý v oblasti 
rozširovania práv alevitskej menšiny; 
zdôrazňuje význam odstránenia všetkých 
prekážok rýchleho opätovného otvorenia 
seminára v Halki;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 196
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. oceňuje rozhodnutie nadačného 
zhromaždenia vrátiť pozemky historického 
kláštora Mor Gabriel sýrskej komunite 
v Turecku v súlade so záväzkom, ktorý 
vláda prijala v rámci balíka 
demokratizačných opatrení; zdôrazňuje, že 
je dôležité pokračovať v procese reforiem 
v oblasti slobody myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania tým, že sa 

14. oceňuje rozhodnutie nadačného 
zhromaždenia vrátiť pozemky historického 
kláštora Mor Gabriel sýrskej komunite 
v Turecku v súlade so záväzkom, ktorý 
vláda prijala v rámci balíka 
demokratizačných opatrení; zdôrazňuje, že 
je dôležité pokračovať v procese reforiem 
v oblasti slobody myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania tým, že sa 
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náboženským spoločenstvám umožní 
získať právnu subjektivitu, že sa odstránia 
všetky obmedzenia týkajúce sa odbornej 
prípravy, vymenúvania a nástupníctva 
duchovných, že sa budú dodržiavať 
príslušné rozsudky Európskeho súdu pre 
ľudské práva a odporúčania Benátskej 
komisie a že sa odstránia všetky formy 
diskriminácie a prekážok na základe 
náboženského vyznania; konštatuje, že 
pokrok je osobitne pomalý v oblasti 
rozširovania práv alevitskej menšiny; 
zdôrazňuje význam odstránenia všetkých 
prekážok rýchleho opätovného otvorenia 
seminára v Halki;

náboženským spoločenstvám umožní 
získať právnu subjektivitu, že sa odstránia 
všetky obmedzenia týkajúce sa odbornej 
prípravy, vymenúvania a nástupníctva 
duchovných, že sa budú dodržiavať 
príslušné rozsudky Európskeho súdu pre 
ľudské práva a odporúčania Benátskej 
komisie a že sa odstráni neprimeraná
diskriminácia a prekážky na základe 
náboženského vyznania; konštatuje, že 
pokrok je osobitne pomalý v oblasti 
rozširovania práv alevitskej menšiny; 
zdôrazňuje význam odstránenia všetkých 
prekážok rýchleho opätovného otvorenia 
seminára v Halki;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. oceňuje rozhodnutie nadačného 
zhromaždenia vrátiť pozemky historického 
kláštora Mor Gabriel sýrskej komunite 
v Turecku v súlade so záväzkom, ktorý 
vláda prijala v rámci balíka 
demokratizačných opatrení; zdôrazňuje, že 
je dôležité pokračovať v procese reforiem 
v oblasti slobody myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania tým, že sa 
náboženským spoločenstvám umožní 
získať právnu subjektivitu, že sa odstránia 
všetky obmedzenia týkajúce sa odbornej 
prípravy, vymenúvania a nástupníctva 
duchovných, že sa budú dodržiavať 
príslušné rozsudky Európskeho súdu pre 
ľudské práva a odporúčania Benátskej 
komisie a že sa odstránia všetky formy 
diskriminácie a prekážok na základe 
náboženského vyznania; konštatuje, že 
pokrok je osobitne pomalý v oblasti 

14. oceňuje rozhodnutie nadačného 
zhromaždenia vrátiť pozemky historického 
kláštora Mor Gabriel sýrskej komunite 
v Turecku v súlade so záväzkom, ktorý 
vláda prijala v rámci balíka 
demokratizačných opatrení; zdôrazňuje, že 
je dôležité pokračovať v procese reforiem 
v oblasti slobody myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania tým, že sa 
náboženským spoločenstvám umožní 
získať právnu subjektivitu, že sa odstránia 
všetky obmedzenia týkajúce sa odbornej 
prípravy, vymenúvania a nástupníctva 
duchovných, že sa budú dodržiavať 
príslušné rozsudky Európskeho súdu pre 
ľudské práva a odporúčania Benátskej 
komisie a že sa odstránia všetky formy 
diskriminácie a prekážok na základe 
náboženského vyznania; konštatuje, že 
pokrok je osobitne pomalý v oblasti 
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rozširovania práv alevitskej menšiny; 
zdôrazňuje význam odstránenia všetkých 
prekážok rýchleho opätovného otvorenia 
seminára v Halki;

rozširovania práv alevitskej menšiny; 
vyzýva vládu, aby zvážila žiadosť 
alevitského spoločenstva o uznanie cemevi 
ako miest uctievania; zdôrazňuje význam 
odstránenia všetkých prekážok rýchleho 
opätovného otvorenia seminára v Halki;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 198
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. oceňuje rozhodnutie nadačného 
zhromaždenia vrátiť pozemky historického 
kláštora Mor Gabriel sýrskej komunite 
v Turecku v súlade so záväzkom, ktorý 
vláda prijala v rámci balíka 
demokratizačných opatrení; zdôrazňuje, že 
je dôležité pokračovať v procese reforiem 
v oblasti slobody myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania tým, že sa 
náboženským spoločenstvám umožní 
získať právnu subjektivitu, že sa odstránia 
všetky obmedzenia týkajúce sa odbornej 
prípravy, vymenúvania a nástupníctva 
duchovných, že sa budú dodržiavať 
príslušné rozsudky Európskeho súdu pre 
ľudské práva a odporúčania Benátskej 
komisie a že sa odstránia všetky formy 
diskriminácie a prekážok na základe 
náboženského vyznania; konštatuje, že 
pokrok je osobitne pomalý v oblasti 
rozširovania práv alevitskej menšiny; 
zdôrazňuje význam odstránenia všetkých 
prekážok rýchleho opätovného otvorenia 
seminára v Halki;

14. oceňuje rozhodnutie nadačného 
zhromaždenia vrátiť pozemky historického 
kláštora Mor Gabriel sýrskej komunite 
v Turecku v súlade so záväzkom, ktorý 
vláda prijala v rámci balíka 
demokratizačných opatrení; zdôrazňuje, že 
je dôležité pokračovať v procese reforiem 
v oblasti slobody myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania tým, že sa 
náboženským spoločenstvám umožní 
získať právnu subjektivitu, že sa odstránia 
všetky obmedzenia týkajúce sa odbornej 
prípravy, vymenúvania a nástupníctva 
duchovných, že sa budú dodržiavať 
príslušné rozsudky Európskeho súdu pre 
ľudské práva a odporúčania Benátskej 
komisie a že sa odstránia všetky formy 
diskriminácie a prekážok na základe 
náboženského vyznania; konštatuje, že 
pokrok je osobitne pomalý v oblasti 
rozširovania práv alevitskej menšiny; 
zdôrazňuje význam odstránenia všetkých 
prekážok rýchleho opätovného otvorenia 
seminára v Halki a verejného používania 
cirkevného titulu ekumenického 
patriarchu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 199
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že vzdelanie zohráva 
hlavnú úlohu pri budovaní inkluzívnej 
a rôznorodej spoločnosti založenej na 
rešpektovaní náboženských spoločenstiev 
a menšín; vyzýva vládu Turecka, aby 
venovala osobitnú pozornosť vzdelávacím 
materiálom v školách, v ktorých by sa 
mala odrážať etnická a náboženská
pluralita a pluralita presvedčení tureckej 
spoločnosti, odstraňovať diskriminácia
a predsudky a podporovať plné uznanie 
všetkých náboženských spoločenstiev 
a menšín, a zdôrazňuje potrebu 
objektívnych učebných materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyjadruje poľutovanie nad 
vyhláseniami tureckých predstaviteľov 
a snahami zmeniť chrám Božej múdrosti 
na mešitu, najmä s ohľadom na 
skutočnosť, že tento chrám bol zaradený 
do zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO a je náboženským a kultúrnym 
symbolom; zdôrazňuje, že takýto čin je 
útokom na kresťanské hodnoty a práva 
náboženských menšín v Turecku;

Or. el


