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Predlog spremembe 1
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila o napredku za 
leto 2013, ki ga je v odziv na poročilo 
Komisije sam pripravil turški minister za 
evropske zadeve in pristopni pogajalec; ob 
upoštevanju, da to poročilo še zdaleč ni 
objektivno, ne omenja vprašanj, ki se 
turškim oblastem zdijo neprijetna, in 
predstavlja položaj, ko se študent sam 
ocenjuje na izpitu;

Or. nl

Predlog spremembe 2
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, 
zlasti z dne 10. februarja 2010 o poročilu o 
napredku Turčije za leto 2009, z dne 9. 
marca 2011 o poročilu o napredku Turčije 
za leto 20101, z dne 29. marca 2012 o 
poročilu o napredku Turčije za leto 20112

ter z dne 18. aprila 2013 o poročilu o 
napredku Turčije za leto 20123,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, 
zlasti z dne 10. februarja 2010 o poročilu o 
napredku Turčije za leto 2009, z dne 9. 
marca 2011 o poročilu o napredku Turčije 
za leto 20101, z dne 29. marca 2012 o 
poročilu o napredku Turčije za leto 20112, 
z dne 18. aprila 2013 o poročilu o napredku 
Turčije za leto 20123 in z dne 
13. junija 2013 o razmerah v Turčiji4,

__________________ __________________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0090. 1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0090.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0116. 2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0116.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0184. 3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0184.

4 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0277.
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Or. en

Predlog spremembe 3
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pogajalskega okvira za 
Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

– ob upoštevanju pogajalskega okvira za 
Turčijo z dne 3. oktobra 2005 ter izjave 
Evropske skupnosti in njenih držav članic 
z dne 21. septembra 2005,

Or. en

Predlog spremembe 4
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. 
decembra 2010, 5. decembra 2011 in 11. 
decembra 2012,

ob upoštevanju sklepov predsedstva Sveta 
z dne 14. decembra 2010, 
5. decembra 2011, 11. decembra 2012, 
25. junija 2013 in 25. junija 2013,

Or. en

Predlog spremembe 5
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah,

črtano



AM\1014601SL.doc 5/117 PE526.229v01-00

SL

Or. nl

Predlog spremembe 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepa št. 1/95 
pridružitvenega sveta ES-Turčija z dne 
22. decembra 1995 o izvajanju zaključne 
faze carinske unije (sklep 1/95),

Or. en

Predlog spremembe 7
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 3. 
oktobra 2005 in je bil začetek teh pogajanj 
izhodiščna točka dolgotrajnega in 
odprtega procesa, temelječega na poštenih 
in strogih pogojih ter zavezanosti 
reformam,

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo – proces brez 
konca – začela 3. oktobra 2005, in ker se 
od takrat razkorak med EU in Turčijo ni 
zmanjšal, temveč se stalno veča,

Or. nl

Predlog spremembe 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 3. 
oktobra 2005 in je bil začetek teh pogajanj 
izhodiščna točka dolgotrajnega in 
odprtega procesa, temelječega na poštenih 
in strogih pogojih ter zavezanosti 
reformam,

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 3. 
oktobra 2005, čeprav Turčija ni evropska 
država in zato tudi ne more pristopiti k 
EU,

Or. de

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 3. 
oktobra 2005 in je bil začetek teh pogajanj 
izhodiščna točka dolgotrajnega in odprtega 
procesa, temelječega na poštenih in strogih 
pogojih ter zavezanosti reformam,

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 
3. oktobra 2005 in da je bil začetek teh 
pogajanj izhodiščna točka dolgotrajnega in 
odprtega procesa, temelječega na poštenih 
in strogih pogojih ter zavezanosti 
reformam, s skupnim ciljem polnega 
članstva v EU, takoj ko bodo izpolnjeni 
pogoji za članstvo,

Or. en

Predlog spremembe 10
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 3. 

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 3. 
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oktobra 2005 in je bil začetek teh pogajanj 
izhodiščna točka dolgotrajnega in odprtega 
procesa, temelječega na poštenih in strogih 
pogojih ter zavezanosti reformam,

oktobra 2005 in je bil začetek teh pogajanj 
izhodiščna točka dolgotrajnega in odprtega 
procesa, temelječega na izpolnjevanju
poštenih in strogih pogojev ter zavezanosti 
reformam,

Or. el

Predlog spremembe 11
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Turčija 
predana izpolnjevanju københavnskih 
meril, ustreznim in učinkovitim reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z EU; ob upoštevanju dejstva, da 
je treba ta prizadevanja obravnavati kot 
priložnost za nadaljnje posodabljanje 
države,

– ob upoštevanju dejstva, da je Turčija 
predana izpolnjevanju københavnskih 
meril, ustreznim in učinkovitim reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z EU; ob upoštevanju dejstva, da 
Turčija še zdaleč ne izpolnjuje te zaveze,

Or. nl

Predlog spremembe 12
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Turčija 
predana izpolnjevanju københavnskih 
meril, ustreznim in učinkovitim reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z EU; ob upoštevanju dejstva, da 
je treba ta prizadevanja obravnavati kot 
priložnost za nadaljnje posodabljanje 
države,

– ob upoštevanju dejstva, da je Turčija 
predana izpolnjevanju københavnskih 
meril, ustreznim in učinkovitim reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z EU; ob upoštevanju dejstva, da 
je treba ta prizadevanja obravnavati kot 
priložnost za nadaljnje nujno
posodabljanje države,
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Or. el

Predlog spremembe 13
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da bi EU morala 
ostati merilo za reforme v Turčiji,

črtano

Or. nl

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da popolna 
usklajenost z vsemi københavnskimi merili 
in sposobnost EU za vključevanje novih 
članic v skladu s sklepi z zasedanja 
Evropskega sveta decembra 2006 še naprej 
ostajata osnova za pristop k EU;

– ob upoštevanju dejstva, da popolna 
usklajenost z vsemi københavnskimi merili 
še naprej ostaja osnova za pristop k EU,

Or. en

Predlog spremembe 15
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da popolna – ob upoštevanju dejstva, da popolna 
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usklajenost z vsemi københavnskimi merili 
in sposobnost EU za vključevanje novih 
članic v skladu s sklepi z zasedanja 
Evropskega sveta decembra 2006 še naprej 
ostajata osnova za pristop k EU;

usklajenost z vsemi københavnskimi merili 
v skladu s sklepi z zasedanja Evropskega 
sveta decembra 2006 še naprej ostajata 
osnova za pristop k EU;

Or. en

Predlog spremembe 16
Renate Sommer, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je število 
pridržanih novinarjev v Turčiji najvišje na 
svetu in da je to omejevanje svobode misli 
in medijev kršitev enega od temeljnih 
načel københavnskih meril,

Or. en

Predlog spremembe 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, s katerim bo 
pravna država osrednji element širitvene 
politike, ter potrdil, da imata poglavje 23 o 
sodstvu in temeljnih pravicah ter poglavje 
24 o pravici, svobodi in varnosti osrednjo 
vlogo v pogajalskem procesu ter bi ju bilo 
treba obravnavati v zgodnjih fazah 
pogajanj, da bi bilo mogoče oblikovati 
jasna merila ter da bi bilo na voljo dovolj 
časa za vključitev potrebnih sprememb v 

črtano
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zakonodajo, izvedbo reform institucij in 
pripravo zanesljivih evidenc o izvajanju,

Or. de

Predlog spremembe 18
Renate Sommer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, s katerim bo 
pravna država osrednji element širitvene 
politike, ter potrdil, da imata poglavje 23 o 
sodstvu in temeljnih pravicah ter poglavje 
24 o pravici, svobodi in varnosti osrednjo 
vlogo v pogajalskem procesu ter bi ju bilo 
treba obravnavati v zgodnjih fazah 
pogajanj, da bi bilo mogoče oblikovati 
jasna merila ter da bi bilo na voljo dovolj 
časa za vključitev potrebnih sprememb v 
zakonodajo, izvedbo reform institucij in 
pripravo zanesljivih evidenc o izvajanju,

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, s katerim bo 
pravna država osrednji element širitvene 
politike, ter potrdil, da imata poglavje 23 o 
sodstvu in temeljnih pravicah ter poglavje 
24 o pravici, svobodi in varnosti osrednjo 
vlogo v pogajalskem procesu,

Or. en

Predlog spremembe 19
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann, Charles 
Tannock

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, s katerim bo 
pravna država osrednji element širitvene 
politike, ter potrdil, da imata poglavje 23 o 

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, s katerim bo 
pravna država osrednji element širitvene 
politike, vendar za Turčijo ne bo 
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sodstvu in temeljnih pravicah ter poglavje 
24 o pravici, svobodi in varnosti osrednjo 
vlogo v pogajalskem procesu ter bi ju bilo 
treba obravnavati v zgodnjih fazah 
pogajanj, da bi bilo mogoče oblikovati 
jasna merila ter da bi bilo na voljo dovolj 
časa za vključitev potrebnih sprememb v 
zakonodajo, izvedbo reform institucij in 
pripravo zanesljivih evidenc o izvajanju,

uporabljen, ter potrdil, da imata poglavje 
23 o sodstvu in temeljnih pravicah ter 
poglavje 24 o pravici, svobodi in varnosti 
osrednjo vlogo v pogajalskem procesu ter 
bi ju bilo treba obravnavati v zgodnjih 
fazah pogajanj, da bi bilo mogoče 
oblikovati jasna merila ter da bi bilo na 
voljo dovolj časa za vključitev potrebnih 
sprememb v zakonodajo, izvedbo reform 
institucij in pripravo zanesljivih evidenc o 
izvajanju,

Or. en

Predlog spremembe 20
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, s katerim bo 
pravna država osrednji element širitvene 
politike, ter potrdil, da imata poglavje 23 o 
sodstvu in temeljnih pravicah ter poglavje 
24 o pravici, svobodi in varnosti osrednjo 
vlogo v pogajalskem procesu ter bi ju bilo 
treba obravnavati v zgodnjih fazah 
pogajanj, da bi bilo mogoče oblikovati 
jasna merila ter da bi bilo na voljo dovolj 
časa za vključitev potrebnih sprememb v 
zakonodajo, izvedbo reform institucij in 
pripravo zanesljivih evidenc o izvajanju,

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije za pogajalske 
okvire novih držav kandidatk, s katerim bo 
pravna država osrednji element širitvene 
politike, ter potrdil, da imata poglavje 23 o 
sodstvu in temeljnih pravicah ter poglavje 
24 o pravici, svobodi in varnosti osrednjo 
vlogo v pogajalskem procesu ter bi ju bilo 
treba obravnavati v zgodnjih fazah 
pogajanj, da bi bilo mogoče oblikovati 
jasna merila ter da bi bilo na voljo dovolj 
časa za vključitev potrebnih sprememb v 
zakonodajo, izvedbo reform institucij in 
pripravo zanesljivih evidenc o izvajanju,

Or. en

Predlog spremembe 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju vizumskega dialoga med 
EU in Turčijo, ki se je začel 
decembra 2013 in bo utrl pot 
brezvizumskemu potovanju za turške 
državljane,

Or. en

Predlog spremembe 22
Renate Sommer, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je policija 
uporabila brutalno silo zoper miroljubne 
protestnike na trgu Taksim, kar je kršitev 
tega pomembnega načela pravne države,

Or. en

Predlog spremembe 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tega, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2013 sklenila, da je 
Turčija zaradi gospodarstva, strateške lege 
in pomembne regionalne vloge strateška 
partnerica Evropske unije in dragocen del 
gospodarske konkurenčnosti EU in da je 
bil v prejšnjih dvanajstih mesecih dosežen 
pomemben napredek pri reformah; ob 

– ob upoštevanju tega, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2013 sklenila, da je 
Turčija zaradi gospodarstva, strateške lege
in pomembne regionalne vloge strateška 
partnerica Evropske unije in dragocen del 
gospodarske konkurenčnosti EU, zaradi 
česar naj bi državi ponudili status 
privilegiranega partnerstva;
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upoštevanju dejstva, da je Komisija 
pozvala k dodatnim reformam in 
spodbujanju dialoga med vsemi 
političnimi strankami v Turčiji in v vsej 
turški družbi;

Or. de

Predlog spremembe 24
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tega, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2013 sklenila, da je 
Turčija zaradi gospodarstva, strateške lege 
in pomembne regionalne vloge strateška 
partnerica Evropske unije in dragocen del 
gospodarske konkurenčnosti EU in da je 
bil v prejšnjih dvanajstih mesecih dosežen 
pomemben napredek pri reformah; ob 
upoštevanju dejstva, da je Komisija 
pozvala k dodatnim reformam in 
spodbujanju dialoga med vsemi političnimi 
strankami v Turčiji in v vsej turški družbi;

– ob upoštevanju tega, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2013 sklenila, da je 
Turčija zaradi gospodarstva, strateške lege 
in pomembne regionalne vloge strateška 
partnerica Evropske unije in dragocen del 
gospodarske konkurenčnosti EU; ob 
upoštevanju dejstva, da je Komisija 
pozvala k dodatnim reformam in 
spodbujanju dialoga med vsemi političnimi 
strankami v Turčiji in v vsej turški družbi,

Or. nl

Predlog spremembe 25
Renate Sommer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tega, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2013 sklenila, da je 
Turčija zaradi gospodarstva, strateške lege 
in pomembne regionalne vloge strateška 
partnerica Evropske unije in dragocen del 

– ob upoštevanju tega, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2013 sklenila, da je 
Turčija zaradi gospodarstva, strateške lege 
in pomembne regionalne vloge strateška 
partnerica Evropske unije in dragocen del 
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gospodarske konkurenčnosti EU in da je 
bil v prejšnjih dvanajstih mesecih dosežen 
pomemben napredek pri reformah; ob 
upoštevanju dejstva, da je Komisija 
pozvala k dodatnim reformam in 
spodbujanju dialoga med vsemi političnimi 
strankami v Turčiji in v vsej turški družbi;

gospodarske konkurenčnosti EU; ob 
upoštevanju dejstva, da je Komisija 
pozvala k dodatnim reformam in 
spodbujanju dialoga med vsemi političnimi 
strankami v Turčiji in v vsej turški družbi;

Or. de

Predlog spremembe 26
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Turčija 
izpeljala številne pravosodne, 
zakonodajne, institucionalne in praktične 
reforme, kljub temu pa več dolgotrajnih 
problemov, zlasti v zvezi s turško pravno 
državo, še vedno zelo negativno vpliva na 
uveljavljanje človekovih pravic in svobode 
izražanja, pa tudi na javno mnenje o 
neodvisnosti in nepristranskosti sodstva; 
ker je bilo zaradi teh problemov sproženih 
veliko procesov proti novinarjem, 
aktivistom in intelektualcem;

Or. en

Predlog spremembe 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija že 
osmo leto zapored ni začela izvajati določb 
iz pridružitvenega sporazuma med ES in 

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija že 
osmo leto zapored ni začela izvajati določb 
iz pridružitvenega sporazuma med ES in 
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Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu, pa tudi neuspeha Evropske 
unije, ki ni izpolnila obljube o končanju 
osamitve turške skupnosti na Cipru iz 
sklepov Sveta EU z dne 26. aprila 2004,

Or. en

Predlog spremembe 28
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija že 
osmo leto zapored ni začela izvajati določb 
iz pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija že 
osmo leto zapored ni začela izvajati določb 
iz pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu, pa tudi dejstva, da Evropska 
unija ni končala osamitve severnega 
Cipru, kot se je zavezal Svet EU 26. aprila 
2004,

Or. en

Predlog spremembe 29
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija že 
osmo leto zapored ni začela izvajati določb 
iz pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija že 
osmo leto zapored ni začela izvajati določb 
iz pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu in da tudi sklepi Sveta EU z 
dne 26. aprila 2004 o Cipru še niso bili 
uresničeni,

Or. en
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Predlog spremembe 30
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je bila 
maja 2012 sprejeta pozitivna agenda v 
podporo in dopolnitev pristopnih pogajanj 
z okrepljenim sodelovanjem na številnih 
področjih v skupnem interesu, ki pa teh 
pogajanj ne nadomešča, temveč jih samo 
dopolnjuje,

Or. en

Predlog spremembe 31
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tega, da mora Turčija, za 
lastno korist ter za povečanje stabilnosti in 
spodbujanje dobrih sosedskih odnosov, 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj, tudi nerešenih 
pravnih obveznosti ter sporov zaradi 
kopenskih in morskih meja ter zračnega 
prostora z neposrednimi sosedami, v 
skladu z določbami Ustanovne listine 
Združenih narodov in mednarodnim 
pravom,

– ob upoštevanju tega, da mora Turčija za 
lastno korist ter za povečanje stabilnosti in 
spodbujanje dobrih sosedskih odnosov ter 
pozitivno politično in gospodarsko 
partnerstvo okrepiti prizadevanja za 
reševanje odprtih dvostranskih vprašanj, 
tudi nerešenih pravnih obveznosti ter 
sporov zaradi kopenskih in morskih meja 
ter zračnega prostora z neposrednimi 
sosedami, v skladu z določbami ustanovne 
listine Združenih narodov in mednarodnim 
pravom;

Or. en

Predlog spremembe 32
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tega, da mora Turčija, za 
lastno korist ter za povečanje stabilnosti in 
spodbujanje dobrih sosedskih odnosov, 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj, tudi nerešenih 
pravnih obveznosti ter sporov zaradi 
kopenskih in morskih meja ter zračnega 
prostora z neposrednimi sosedami, v 
skladu z določbami Ustanovne listine 
Združenih narodov in mednarodnim 
pravom,

– ob upoštevanju tega, da mora Turčija za 
lastno korist ter za povečanje stabilnosti in 
spodbujanje dobrih sosedskih odnosov 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj, tudi nerešenih 
pravnih obveznosti ter sporov zaradi 
kopenskih in morskih meja ter zračnega 
prostora z neposrednimi sosedami, in se 
vzdržati groženj državam članicam EU, v 
skladu z določbami ustanovne listine 
Združenih narodov in mednarodnim 
pravom,

Or. en

Predlog spremembe 33
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da bi utegnila 
Turčija odigrati osrednjo vlogo pri 
diverzifikaciji energetskih virov in poti za 
dobavo nafte, plina in elektrike iz sosednjih 
držav v EU in da bi lahko tako Turčija kot 
EU izkoristili prednosti bogatih 
obnovljivih virov energije v Turčiji ter 
vzpostavili trajnostno nizkoogljično 
gospodarstvo;

– ob upoštevanju dejstva, da bi utegnila 
Turčija odigrati osrednjo vlogo pri 
diverzifikaciji energetskih virov in poti za 
dobavo nafte, plina in elektrike iz sosednjih 
držav v EU, 

Or. nl

Predlog spremembe 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Združenih 
narodov o pomorskem pravu, ki so jo 
podpisale EU, njene države članice in vse 
druge države kandidatke ter je del 
pravnega reda EU,

Or. el

Predlog spremembe 35
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ker je boj proti korupciji na vseh ravneh 
pomemben element delovanja pravne 
države,

Or. en

Predlog spremembe 36
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ker Turčija vzdržuje dejavne odnose s 
širšo soseščino in je pomemben regionalni 
akter,

Or. en

Predlog spremembe 37
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov poročila 
komisarja Sveta Evrope za človekove 
pravice z dne 26. novembra 2013, v 
katerih je bil izpostavljeno neprimerno 
ravnanje varnostnih sil ob manifestacijah 
v parku Gezi;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju, da je bilo ob 
manifestacijah v parku Gezi, ko je policija 
uporabila pretirano silo, ubitih šest ljudi, 
med njimi en policist, 8041 oseb pa je bilo 
ranjenih; ker je bilo vsaj 3500 oseb 
priprtih, od teh jih je po odločitvi sodnika 
112 ostalo v zaporu, med njimi pripadniki 
nevladnih organizacij, ki so sodelovale v 
solidarnostni platformi Taksim, 108 od 
teh pa je bilo pridržanih na podlagi 
obtožbe, da pripadajo teroristični 
organizaciji, 

Or. fr

Predlog spremembe 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju govorov predsednika 
vlade Erdoğana in predsednika iraške 
regionalne vlade Kurdistana Barzanija v 
Diyarbakirju 16. novembra 2013, v 
katerih sta pozvala k mirni rešitvi 
kurdskega konflikta,

Or. fr

Predlog spremembe 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je bilo po 
navedbah UNHCR decembra 2013 v 
Turčiji več kot 560 000 beguncev iz Sirije,

Or. fr

Predlog spremembe 41
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Verodostojna predanost in trdni
demokratični temelji

Neuspeh Turčije št. 1: Verodostojna 
predanost in trdni demokratični temelji

Or. nl

Predlog spremembe 42
Laurence J.A.J. Stassen
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom
Komisije, da je Turčija strateška 
partnerica Evropske unije in da je bil v 
zadnjih dvanajstih mesecih dosežen 
pomemben napredek pri reformah; 
poudarja, kako pomembno in prepotrebno 
je izvajati nadaljnje reforme in spodbujati 
dialog med vsemi političnimi strankami in 
v širši družbi, prav tako pa spoštovati 
temeljne pravice v praksi;

1. je seznanjen s poročilom o napredku 
Turčije za leto 2013; se distancira od 
zaključkov Komisije, da „je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih v Turčiji dosežen 
pomemben napredek pri reformah“; 
poudarja, da gre pri teh tako imenovanih 
„reformah“ za farso in da Turčija, v 
nasprotju z ustvarjenim vtisom, nenehno 
nazaduje;

Or. nl

Predlog spremembe 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 
napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi, prav tako pa spoštovati temeljne 
pravice v praksi;

1. je seznanjen s poročilom o napredku 
Turčije za leto 2013 in se strinja z 
zaključkom Komisije, da je Turčija 
strateška partnerica Evropske unije; meni, 
da bi ji bilo treba zato ponuditi status 
privilegiranega partnerstva; poudarja, 
kako pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi, prav tako pa spoštovati temeljne 
pravice v praksi;

Or. de

Predlog spremembe 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 
napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi, prav tako pa spoštovati temeljne 
pravice v praksi;

1. je seznanjen s poročilom o napredku 
Turčije za leto 2013 in se strinja z 
zaključkom Komisije, da je Turčija 
strateška partnerica Evropske unije in da je 
bil v zadnjih dvanajstih mesecih dosežen 
pomemben napredek pri reformah; 
poudarja, kako pomembno in prepotrebno 
je izvajati nadaljnje reforme in spodbujati 
dialog med vsemi političnimi strankami in 
v širši družbi, prav tako pa spoštovati 
temeljne pravice v praksi;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 
napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi, prav tako pa spoštovati temeljne 
pravice v praksi;

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije; poudarja, kako pomembno 
in prepotrebno je izvajati nadaljnje reforme 
in spodbujati dialog med vsemi političnimi 
strankami in v širši družbi, prav tako pa 
spoštovati temeljne pravice v praksi;

Or. de

Predlog spremembe 46
Raimon Obiols
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 
napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi, prav tako pa spoštovati temeljne 
pravice v praksi;

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 
napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme za večjo odgovornost in 
preglednost uprave, spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi prek upoštevanja in večje vloge 
civilne družbe, prav tako pa spoštovati 
temeljne pravice v praksi;

Or. en

Predlog spremembe 47
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 
napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi, prav tako pa spoštovati temeljne 
pravice v praksi;

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 
napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi, prav tako pa spoštovati temeljne 
pravice v praksi; kljub temu obžaluje, da 
dogodki v parku Gezi, nasilen odziv 
varnostnih sil ter reakcionarne in ostre 
javne izjave predsednika vlade Erdogana 
zbujajo resne pomisleke glede tega, ali je 
vlada res zavezana spoštovanju temeljnih 
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demokratičnih vrednot ter strpnosti do 
različnih pogledov in življenjskih slogov;

Or. en

Predlog spremembe 48
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben
napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi, prav tako pa spoštovati temeljne 
pravice v praksi;

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen napredek pri 
reformah; poudarja, kako pomembno in 
prepotrebno je izvajati nadaljnje reforme in 
spodbujati dialog med vsemi političnimi 
strankami in v širši družbi, prav tako pa 
spoštovati temeljne pravice v praksi; 
poziva Turčijo, naj še okrepi neodvisnost 
sodstva in povrne njegov ugled, ki je 
utrpel hud udarec zaradi trenutne 
družbene in politične krize, posledice 
korupcije;

Or. en

Predlog spremembe 49
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 
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napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi, prav tako pa spoštovati temeljne 
pravice v praksi;

napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi s sprejemanjem, spoštovanjem in 
večjo vlogo civilne družbe, da se utrdi 
demokracija in zagotovi spoštovanje 
temeljnih pravic v praksi;

Or. en

Predlog spremembe 50
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 
napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi, prav tako pa spoštovati temeljne 
pravice v praksi;

1. pozdravlja poročilo o napredku Turčije 
za leto 2013 in se strinja z zaključkom 
Komisije, da je Turčija strateška partnerica 
Evropske unije in da je bil v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosežen pomemben 
napredek pri reformah; poudarja, kako 
pomembno in prepotrebno je izvajati 
nadaljnje reforme in spodbujati dialog med 
vsemi političnimi strankami in v širši 
družbi s sprejemanjem, spoštovanjem in 
večjo vlogo civilne družbe, da se utrdi 
demokracija in zagotovi spoštovanje 
temeljnih pravic v praksi;

Or. en

Predlog spremembe 51
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. odločno poudarja, da so ločitev 
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oblasti, popolno spoštovanje pravne 
države in temeljnih pravic ter 
nepristranskost in neodvisnost sodstva 
nujni pogoji za dobro delovanje 
demokracije;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktiven dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

Or. en

Predlog spremembe 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je 
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 

črtano
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ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 
družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

Or. fr

Predlog spremembe 54
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je 
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 
ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 
družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

2. ugotavlja, da je bil začetek pristopnih 
pogajanj med EU in Turčijo velika 
napaka, kar so še dodatno potrdili 
dogodki v preteklem letu, kot so (1) 
pretirano policijsko nasilje, ki se je 
izvajalo po navodilih turške vlade in s 
katerim so bile po maju 2013 po vsej 
državi brutalno zatrte pretežno mirne 
demonstracije, ter številne aretacije 
demonstrantov in novinarjev, ki so 
spremljale to nasilje, in (2) korupcijski 
škandal v turški vladi, zaradi katerega je 
moralo odstopiti deset ministrov, tudi 
minister za evropske zadeve in pristopni 
pogajalec Egemen Bağış, ter poskusi 
predsednika vlade Erdoğana, da bi 
škandal prikril s tem, ko je na eni strani 
višje policijske uradnike, ki so preiskovali 
korupcijo, nadomestil s sebi naklonjenimi 
„prijatelji“ in na drugi strani s poskusom 
sprejetja zakona, ki bi samo višjim 
policijskim uradnikom – ne pa policistom 
nižjega ranga – dovoljeval preiskovanje 
korupcije, s čimer bi tovrstne preiskave 
prihranil za svoje „prijatelje“; poziva, naj 
se pristopna pogajanja med EU in Turčijo 
nepreklicno končajo;

Or. nl
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Predlog spremembe 55
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 
ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 
družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

2. poudarja, da lahko pristopna pogajanja, 
ki potekajo v dobri veri, Turčiji dajo jasna 
priporočila za proces reform; zato 
poudarja, kako pomembna so zaupanja 
vredna pogajanja, temelječa na vzajemni 
predanosti Turčije in Unije učinkovitim 
reformam, s katerimi bi utrdili 
demokratične temelje turške družbe, 
spodbujali temeljne vrednote in ustvarili 
pozitivne spremembe v institucijah, 
zakonodaji in miselnosti družbe; zato 
pozdravlja odprtje poglavja 22;

Or. en

Predlog spremembe 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je 
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 
ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je 
Turčija na nekaterih področjih dobila 
jasna priporočila za proces reform, moč, da 
privedejo do preoblikovanja;
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družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

Or. de

Predlog spremembe 57
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je 
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 
ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 
družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je 
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na predanosti Turčije 
učinkovitim reformam, s katerimi bi utrdili 
demokratične temelje turške družbe, 
spodbujali temeljne vrednote in ustvarili 
pozitivne spremembe v institucijah, 
zakonodaji in miselnosti družbe;

Or. en

Predlog spremembe 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander grof Lambsdorfski, Ivo 
Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih bi 
lahko Turčija dobila jasna priporočila za 
proces reform, potencialno moč, da 
privedejo do preoblikovanja; poudarja, 
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pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 
ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 
družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

kako pomembno je povrniti zaupanje v 
pogajanja, temelječa na vzajemni 
predanosti Turčije in Unije učinkovitim 
reformam, s katerimi bi utrdili 
demokratične temelje turške družbe, 
spodbujali temeljne vrednote in ustvarili 
pozitivne spremembe v institucijah, 
zakonodaji in miselnosti družbe; zato 
pozdravlja odprtje poglavja 22;

Or. en

Predlog spremembe 59
Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je 
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 
ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 
družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

2. je seznanjen s tem, da imajo pristopna 
pogajanja med Unijo in Turčijo, v okviru 
katerih je Turčija dobila jasna priporočila 
za proces reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 
ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 
družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

Or. en

Predlog spremembe 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je 
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 
ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 
družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

2. je seznanjen s tem, da imajo pristopna 
pogajanja med Unijo in Turčijo, v okviru 
katerih je Turčija dobila jasna priporočila 
za proces reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 
ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 
družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

Or. en

Predlog spremembe 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je 
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pogajanja, 
temelječa na vzajemni predanosti Turčije 
in Unije učinkovitim reformam, s katerimi 
bi utrdili demokratične temelje turške 
družbe, spodbujali temeljne vrednote in 
ustvarili pozitivne spremembe v 
institucijah, zakonodaji in miselnosti 
družbe; zato pozdravlja odprtje poglavja 
22;

2. je seznanjen s tem, da imajo pogajanja 
med Unijo in Turčijo, v okviru katerih je 
Turčija dobila jasna priporočila za proces 
reform, moč, da privedejo do 
preoblikovanja; zato poudarja, kako 
pomembna so zaupanja vredna pristopna
pogajanja, temelječa na vzajemni 
predanosti Turčije in Unije učinkovitim 
reformam, s katerimi bi utrdili 
demokratične temelje turške družbe, 
spodbujali temeljne vrednote in ustvarili 
pozitivne spremembe v institucijah, 
zakonodaji in miselnosti družbe; zato 
pozdravlja odprtje poglavja 22;

Or. fr
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Predlog spremembe 62
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da bi odprtje novih poglavij 
obnovilo vzajemne zaveze v okviru 
pogajalskega procesa, potrebne za 
ohranitev konstruktivnega odnosa;

Or. en

Predlog spremembe 63
Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je mogoče potencial odnosov 
med EU in Turčijo v celoti izkoristiti v 
okviru dejavnega in verodostojnega 
pristopnega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 64
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima za obe partnerici; 
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 

3. poziva turške in evropske organe, naj 
med pogajanji o integriranih migracijskih 
politikah poskrbijo za človekove pravice 
priseljencev ter učinkovito mednarodno 
zaščito prosilcev za azil in beguncev; EU 
poziva, naj Turčiji zagotovi vso tehnično 
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tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj 
brez nadaljnjega odlašanja podpiše 
sporazum o ponovnem sprejemu in ga 
začne izvajati; sočasno poziva Komisijo, 
naj sprejme ukrepe za liberalizacijo 
vizumskega režima, in opominja na 
nedvomne prednosti lažjega dostopa v EU 
za poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

in finančno podporo v ta namen, Turčijo 
pa, naj v celoti izvaja ženevsko konvencijo 
iz leta 1951 in protokol iz leta 1967, ki ji je 
priložen;

Or. en

Predlog spremembe 65
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima za obe partnerici;
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati;
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. pozdravlja podpis sporazuma o 
ponovnem sprejemu, pa tudi začetek 
dialoga o liberalizaciji vizumskega režima 
med Evropsko komisijo in turškimi 
oblastmi, ter pričakuje, da bo omenjeni 
sporazum ratificiran brez težav in da se bo 
izvajal učinkovito in v celoti v odnosih z 
vsemi državami članicami; meni, da bo 
napredek v dialogu o vizumski 
liberalizaciji temeljil na uspešnosti 
izvajanja in da bo odvisen od tega, kako 
učinkovito in dosledno bo Turčija 
uresničevala zahteve glede EU in vseh 
držav članic iz vizumskega načrta;
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj v 
odnosih z vsemi državami članicami brez 
nadaljnjega odlašanja v celoti in učinkovito 
izvaja obstoječe dvostranske sporazume o 
ponovnem sprejemu in določbe o 
ponovnem sprejemu v podobnih 
sporazumih; prav tako jo poziva, naj še 
poglobi sodelovanje z EU pri vprašanjih 
migracijske politike, se bori proti trgovini 
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z ljudmi in okrepi nadzor na mejah;

Or. en

Predlog spremembe 66
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima za obe partnerici; 
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum 
o ponovnem sprejemu in ga začne izvajati;
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. pozdravlja podpis sporazuma o 
ponovnem sprejemu, pa tudi začetek 
dialoga o liberalizaciji vizumskega 
režima; poziva Turčijo, naj v odnosih z 
vsemi državami članicami v celoti, 
dosledno in učinkovito izvaja sporazum o 
ponovnem sprejemu in izpolni zahteve iz
načrta za liberalizacijo vizumskega režima; 
opozarja, da Turčija ostaja ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato je učinkovito 
izvajanje obstoječih dvostranskih 
sporazumov o ponovnem sprejemu 
prednostna naloga; poudarja, da je boljše 
upravljanje mešanih migracijskih tokov 
na vseh turških mejah, zlasti tistih z EU, 
zelo pomembno, in poziva Turčijo, naj se 
uskladi s pravnim redom EU glede 
vizumske politike in s tretjimi državami, 
katerih državljani predstavljajo velik delež 
mešanih migracijskih tokov v EU;

Or. en

Predlog spremembe 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima za obe partnerici; 
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum 
o ponovnem sprejemu in ga začne 
izvajati; sočasno poziva Komisijo, naj 
sprejme ukrepe za liberalizacijo 
vizumskega režima, in opominja na 
nedvomne prednosti lažjega dostopa v EU 
za poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. pozdravlja dejstvo, da je Turčija 
16. decembra 2013 podpisala sporazum o 
ponovnem sprejemu, ki bo omogočil 
izvajanje načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima; pozdravlja ustanovitev 
generalnega direktorata za upravljanje 
migracij, potem ko je začel veljati zakon o 
tujcih in mednarodni zaščiti; opozarja, da
je Turčija ena osrednjih tranzitnih držav pri 
nezakonitem priseljevanju v EU, in 
opominja na nedvomne prednosti lažjega 
dostopa v EU za poslovneže, akademike, 
študente in predstavnike civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima za obe partnerici; 
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum 
o ponovnem sprejemu in ga začne 
izvajati; sočasno poziva Komisijo, naj 
sprejme ukrepe za liberalizacijo 
vizumskega režima, in opominja na 
nedvomne prednosti lažjega dostopa v EU 

3. pozdravlja dejstvo, da je Turčija 
16. decembra 2013 podpisala sporazum o 
ponovnem sprejemu, ki bo omogočil 
izvajanje načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima; opozarja, da je Turčija 
ena osrednjih tranzitnih držav pri
nezakonitem priseljevanju v EU, in 
opominja na nedvomne prednosti lažjega 
dostopa v EU za poslovneže, akademike, 
študente in predstavnike civilne družbe;
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za poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 69
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima za obe partnerici; 
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum 
o ponovnem sprejemu in ga začne izvajati;
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. pozdravlja dejstvo, da je Turčija 
16. decembra 2013 podpisala sporazum o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo in 
Komisijo, naj nadaljujeta dialog, da bosta 
dosegli večji napredek pri načrtu za 
liberalizacijo vizumskega režima; opozarja, 
da je Turčija ena osrednjih tranzitnih držav 
pri nezakonitem priseljevanju v EU, in 
opominja na nedvomne prednosti lažjega 
dostopa v EU za poslovneže, akademike, 
študente in predstavnike civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 70
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 

3. pozdravlja dejstvo, da je Turčija 
podpisala sporazum o ponovnem 
sprejemu, in začetek izvajanja načrta za 
liberalizacijo vizumskega režima; opozarja, 
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vizumskega režima za obe partnerici; 
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

da je Turčija ena osrednjih tranzitnih držav 
pri nezakonitem priseljevanju v EU, zato jo 
poziva, naj brez odlašanja začne izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu; sočasno 
poziva Komisijo, naj sprejme nadaljnje 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima za obe partnerici; 
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. je seznanjen s sočasnim podpisom
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima; 
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri neurejenem
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe; poziva k 
demokratičnemu nadzoru izvajanja tega 
sporazuma o ponovnem sprejemu, da se 
zagotovi popolno spoštovanje pravic 
zadevnih oseb; poziva Turčijo in Evropsko 
unijo, naj v celoti spoštujeta svoje 
mednarodne in evropske obveznosti na 
področju človekovih pravic, zlasti kar 
zadeva načelo nevračanja in dostop do 
azilnega postopka; poziva Turčijo, naj 
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vzpostavi učinkovit azilni sistem, ki bo 
izpolnjeval mednarodne standarde; 

Or. fr

Predlog spremembe 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima za obe partnerici;
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati;

Or. de

Predlog spremembe 73
Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 

3. pozdravlja dogovor o podpisu in 
izvajanju sporazuma o ponovnem 
sprejemu, dosežen v Ankari 
decembra 2013, in sočasno poziva 
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vizumskega režima za obe partnerici;
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj 
brez nadaljnjega odlašanja podpiše 
sporazum o ponovnem sprejemu in ga 
začne izvajati; sočasno poziva Komisijo, 
naj sprejme ukrepe za liberalizacijo 
vizumskega režima, in opominja na 
nedvomne prednosti lažjega dostopa v EU 
za poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
liberalizacijo vizumskega režima, da bi 
olajšala dostop v EU za turške poslovneže, 
akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 74
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija in EU dosežeta soglasje o 
primernosti sporazuma o ponovnem 
sprejemu in načrta za liberalizacijo 
vizumskega režima za obe partnerici;
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum 
o ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU; poudarja, da je bila 
združitev pogajanj o sporazumu o 
ponovnem sprejemu s pogajanji o 
liberalizaciji vizumskega režima velika 
napaka; poziva Komisijo, naj prekliče 
prihodnje ukrepe za liberalizacijo 
vizumskega režima, ki jih je obljubila 
Turčiji;

Or. nl

Predlog spremembe 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati;

Or. it

Predlog spremembe 76
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum
o ponovnem sprejemu in ga začne izvajati;
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in
predstavnike civilne družbe;

3. poudarja, kako pomembno je soglasje 
Turčije in EU o primernosti sporazuma o 
ponovnem sprejemu in načrta za 
liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato pozdravlja podpis 
sporazuma o ponovnem sprejemu in 
začetek dialoga med EU in Turčijo o 
vizumski liberalizaciji 16. decembra 2013; 
opominja na nedvomne prednosti lažjega 
dostopa v EU za poslovneže, akademike, 
študente in predstavnike civilne družbe;
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Or. en

Predlog spremembe 77
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in 
začetku dialoga o liberalizaciji
vizumskega režima za obe partnerici; 
opozarja, da je Turčija ena osrednjih 
tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja začne izvajati
sporazum o ponovnem sprejemu; sočasno 
poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
liberalizacijo vizumskega režima, in 
opominja na nedvomne prednosti lažjega 
dostopa v EU za poslovneže, akademike in 
študente;

Or. de

Predlog spremembe 78
Krzysztof Lisek

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato pozdravlja 
dejstvo, da sta Komisija in Turčija
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ponovnem sprejemu in ga začne izvajati;
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

16. decembra 2013 podpisali sporazum o 
ponovnem sprejemu, in izraža upanje, da 
se bo začel izvajati brez nadaljnjega 
odlašanja; sočasno poziva Komisijo, naj 
sprejme ukrepe za liberalizacijo 
vizumskega režima, in opominja na 
nedvomne prednosti lažjega dostopa v EU 
za poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

Or. pl

Predlog spremembe 79
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj ga
začne brez nadaljnjega odlašanja izvajati;
izraža pomisleke in obžalovanje glede 
izjav turške vlade, da ne namerava izvajati 
sporazuma o ponovnem sprejemu z 
Republiko Ciper, in poudarja, da je to 
politično stališče v nasprotju s pravnim 
sistemom EU, zato turško vlado poziva, 
naj spoštuje pravni okvir in obveznosti, 
izhajajoče iz sporazuma o ponovnem 
sprejemu; opozarja, da utegnejo biti v 
nasprotnem primeru sprejeti ukrepi za 
zaščito pravnega sistema EU ter pravnih 
in političnih pravic njenih držav članic; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da se bodo 
obstoječi dvostranski sporazumi v celoti 
izvajali, dokler sporazum o ponovnem 
sprejemu ne bo začel veljati in dokler se 
ne bo v celoti in učinkovito izvajal v 
odnosih z vsemi državami članicami; 
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sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 80
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe; se zaveda, da 
je v pristojnosti vlad držav članic, da na 
podlagi prehodnih določb v pristopni 
pogodbi in po potrebi z revizijo pogodb o 
EU odločajo o vprašanjih priseljevanja, 
kot je omejevanje svobode gibanja, in 
priznava, da je ta tema v mnogih državah 
članicah razlog za precejšnje skrbi;

Or. en

Predlog spremembe 81
Raimon Obiols
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

3. pozdravlja sporazum med Evropsko 
unijo in Republiko Turčijo o ponovnem 
sprejemu oseb, ki prebivajo brez 
dovoljenja, podpisan 16. decembra 2013;
poudarja, kako pomembno je, da Turčija in 
EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 82
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati; 
sočasno poziva Komisijo, naj sprejme 

3. poudarja, kako pomembno je, da Turčija 
in EU dosežeta soglasje o primernosti 
sporazuma o ponovnem sprejemu in načrta 
za liberalizacijo vizumskega režima za obe 
partnerici; opozarja, da je Turčija ena 
osrednjih tranzitnih držav pri nezakonitem 
priseljevanju v EU, zato jo poziva, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše sporazum o 
ponovnem sprejemu in ga začne izvajati;
poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne 
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ukrepe za liberalizacijo vizumskega 
režima, in opominja na nedvomne 
prednosti lažjega dostopa v EU za 
poslovneže, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe;

ukrepe, da bi zagotovila pravice turških 
državljanov, ki zakonito prebivajo v 
državah članicah EU; sočasno poziva 
Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
liberalizacijo vizumskega režima, in 
opominja na nedvomne prednosti lažjega 
dostopa v EU za poslovneže, akademike, 
študente in predstavnike civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 83
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. je globoko zaskrbljen zaradi nedavnih 
dogodkov v Turčiji, povezanih z 
obtožbami o korupciji na najvišjih 
položajih, in poziva turško vlado, naj ne 
posega v sodne postopke in zagotovi, da 
bodo zakoni in predpisi v skladu z 
načeloma neodvisnosti sodstva in 
ločevanja vej oblasti, pa tudi z ustreznimi 
členi ustave;

Or. en

Predlog spremembe 84
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. je resno zaskrbljen zaradi nedavnega 
korupcijskega škandala; obžaluje izjave 
turških oblasti o domnevnem mini 
državnem udaru in obtožbe o zaroti, ki so 
vodile do množičnih aretacij in 
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nepopolnih preiskav, v katerih je bilo 
razrešenih približno 350 policijskih 
preiskovalcev, drugi val preiskav v 
primeru korupcije pa je bil preprečen; 
poudarja, da sta nepristransko sodstvo in 
ločitev vej oblasti osrednji vrednoti 
demokratične ureditve, ki temelji na 
pravni državi;

Or. en

Predlog spremembe 85
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. spominja turško vlado na njeno 
zavezo, da bo izkoreninila korupcijo, 
natančneje uresničila večino priporočil iz 
ocenjevalnih poročil, ki jih je leta 2005 
pripravila Skupina držav proti korupciji 
(GRECO) pri Svetu Evrope; 

Or. en

Predlog spremembe 86
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Izpolnjevanje københavnskih meril Neuspeh Turčije št. 2: Izpolnjevanje 
københavnskih meril

Or. nl
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Predlog spremembe 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek -4 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-4. je resno zaskrbljen zaradi nedavnih 
dogodkov, ki so vodili do krize turške 
države; obžaluje izjave vlade, ki pričajo o 
nerazumevanju načela ločitve oblasti; 
obžaluje hudo pomanjkanje zaupanja med 
vlado, sodstvom, policijo in mediji; poziva 
vlado, naj ne sprejema ukrepov, ki motijo 
preiskavo in pregon korupcije in 
organiziranega kriminala na najvišjih 
položajih; znova poziva vse ustanove, 
poslovne interese in politične sile, naj v 
celoti spoštujejo pravno državo ter 
zagotovijo nepristranskost in neodvisnost 
sodstva; poleg tega poziva gibanje Gülen, 
naj poveča svojo preglednost in 
odgovornost, ter upa, da bodo vse obtožbe 
proti njemu predmet nepristranske 
preiskave; 

Or. en

Predlog spremembe 88
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek -4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-4a. je zaskrbljen zaradi nedavnih 
dogodkov v Turčiji v zvezi s preiskavo 
hude korupcije; odločno poudarja, da je 
treba zagotoviti neodvisnost in 
nepristranskost sodnega postopka in da 
morajo vse vpletene strani v celoti 
spoštovati pravno državo in načelo ločitve 
oblasti;
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Or. en

Predlog spremembe 89
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih 
institucijah ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o 
ustreznih reformah aktivno vključi tudi 
manjšino in naj, kadar je le mogoče, na 
vključujoč način upošteva njihove interese 
in stališča;

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; poziva vse 
politične akterje, naj spodbujajo 
posodabljanje in demokratizacijo države in 
družbe in naj upoštevajo interese in stališča
vseh delov prebivalstva, tudi manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 90
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
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in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o ustreznih 
reformah aktivno vključi tudi manjšino in 
naj, kadar je le mogoče, na vključujoč 
način upošteva njihove interese in stališča;

in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču političnega 
sistema velika nacionalna skupščina 
Turčije pri zagotavljanju okvira za dialog 
in oblikovanje soglasja med vsemi 
političnimi strankami; izraža zaskrbljenost 
nad politično razdvojenostjo in 
pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; 
opozarja, da bodo potrebne reforme lahko 
uresničene samo, če bodo organizacije 
civilne družbe odigrale odločilno vlogo in 
če bo poskrbljeno za ustrezno 
komunikacijo z javnostjo; poziva politično 
večino, naj v razprave o ustreznih reformah 
aktivno vključi tudi manjšino in 
organizacije civilne družbe in naj, kadar je 
le mogoče, na vključujoč način upošteva 
njihove interese in stališča;

Or. en

Predlog spremembe 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
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in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o ustreznih 
reformah aktivno vključi tudi manjšino in 
naj, kadar je le mogoče, na vključujoč 
način upošteva njihove interese in stališča;

in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o ustreznih 
reformah aktivno vključi tudi manjšino in 
naj, kadar je le mogoče, na vključujoč 
način upošteva njihove interese in stališča; 
poudarja, da mora ustavna reforma ostati 
najpomembnejša prednostna naloga pri 
modernizaciji republike, v kateri bodo 
demokratično izvoljeni tudi vladali 
demokratično;

Or. en

Predlog spremembe 92
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
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politično večino, naj v razprave o ustreznih 
reformah aktivno vključi tudi manjšino in 
naj, kadar je le mogoče, na vključujoč 
način upošteva njihove interese in stališča;

politično večino, naj v razprave o ustreznih 
reformah aktivno vključi tudi manjšino in 
naj, kadar je le mogoče, na vključujoč 
način upošteva njihove interese in stališča; 
poudarja, da demokracija niso samo 
volitve, in pričakuje, da bodo 
demokratično izvoljeni predstavniki tudi 
vladali demokratično;

Or. en

Predlog spremembe 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o ustreznih 
reformah aktivno vključi tudi manjšino in 
naj, kadar je le mogoče, na vključujoč 
način upošteva njihove interese in stališča;

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o ustreznih 
reformah aktivno vključi tudi manjšino in 
naj na vključujoč način upošteva njihove 
interese in stališča;

Or. fr
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Predlog spremembe 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o ustreznih 
reformah aktivno vključi tudi manjšino in 
naj, kadar je le mogoče, na vključujoč 
način upošteva njihove interese in stališča;

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o ustreznih 
reformah aktivno vključi tudi različne 
politične sile in civilno družbo in naj, 
kadar je le mogoče, na vključujoč način 
upošteva njihove interese in stališča;

Or. fr

Predlog spremembe 95
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
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skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o ustreznih 
reformah aktivno vključi tudi manjšino in 
naj, kadar je le mogoče, na vključujoč 
način upošteva njihove interese in stališča;

skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri oblikovanju 
nove ustave in iskanju soglasja o ključnih 
reformah; poziva vse politične akterje, 
vlado in opozicijo k sodelovanju, da bi 
okrepili vizijo o politični pluralnosti v 
državnih institucijah ter spodbujali 
posodabljanje in demokratizacijo države in 
družbe; poziva politično večino, naj v 
razprave o ustreznih reformah aktivno 
vključi tudi manjšino in naj, kadar je le 
mogoče, na vključujoč način upošteva 
njihove interese in stališča;

Or. en

Predlog spremembe 96
Adam Bielan

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o ustreznih 

4. poudarja bistveno vlogo sistema nadzora 
in ravnotežja v vseh sodobnih 
demokratičnih državah in temeljno vlogo, 
ki jo mora imeti v središču turškega 
političnega sistema velika nacionalna 
skupščina Turčije pri zagotavljanju okvira 
za dialog in oblikovanje soglasja med 
vsemi političnimi strankami; izraža 
zaskrbljenost nad politično razdvojenostjo 
in pomanjkanjem pripravljenosti vlade in 
opozicije, da bi sodelovali pri iskanju 
soglasja o ključnih reformah; poziva vse 
politične akterje, vlado in opozicijo k 
sodelovanju, da bi okrepili vizijo o 
politični pluralnosti v državnih institucijah 
ter spodbujali posodabljanje in 
demokratizacijo države in družbe; poziva 
politično večino, naj v razprave o ustreznih 
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reformah aktivno vključi tudi manjšino in 
naj, kadar je le mogoče, na vključujoč 
način upošteva njihove interese in stališča;

reformah aktivno vključi tudi civilno 
družbo in manjšino in naj, kadar je le 
mogoče, na vključujoč način upošteva 
njihove interese in stališča;

Or. pl

Predlog spremembe 97
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. opozarja, kako pomembno je, da vsa 
ministrstva sodelujejo z Računskim 
sodiščem pri pripravi revizijskih poročil, 
tako da posredujejo potrebne podatke, in 
da se končna revizijska poročila 
predstavijo veliki narodni skupščini 
Turčije še pred sprejetjem proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva vlado, naj zagotovi, da bo 
delovanje računskega sodišča skladno z 
mednarodnimi standardi; poziva vlado, 
naj ustreznim institucijam in javnosti, 
zlasti Veliki narodni skupščini Turčije, 
zagotovi celovit dostop do poročil 
računskega sodišča, vključno s poročili, ki 
zadevajo varnostne sile;

Or. fr
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Predlog spremembe 99
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. izraža zaskrbljenost zaradi načina, na 
katerega se je turška vlada po 
17. decembru 2013 odzvala na preiskavo 
nekaterih ministrov in poslovnežev zaradi 
korupcije, ki jo vodi carigrajsko tožilstvo; 
obsoja razrešitev policijskih načelnikov, 
odgovornih za preiskavo v zvezi s 
korupcijo; v zvezi s tem poziva k 
spoštovanju pravne države ter 
nepristranskosti in neodvisnosti sodstva, 
saj sta to dva načina ločitve oblasti, ki je 
eden od temeljnih kamnov demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 100
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. izraža zaskrbljenost zaradi vse 
globljega kulturnega razkola v Turčiji 
glede tako imenovanega življenjskega 
sloga, zaradi katerega bi se utegnile 
oblasti začeti vtikati v zasebno življenje 
državljanov, kot pričajo nedavne izjave o: 
številu otrok, ki bi jih ženske morale imeti, 
skupnih študentskih domovih za fante in 
dekleta ter prodaji alkohola; 

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

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. je zaskrbljen zaradi poskusov, da bi se 
v primerih domnevne korupcije 
spodkopala ločitev vej oblasti, in obsoja 
razrešitev policistov, ki so te primere 
preiskovali; poziva vlado, naj spoštuje 
pravno državo in neodvisnost sodstva ter 
naj preiskave primerov korupcije dejavno 
podpre; je globoko zaskrbljen zaradi 
blatenja turškega sodstva;

Or. en

Predlog spremembe 102
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. izraža zaskrbljenost zaradi 
spodkopavanja načela ločitve oblasti; je 
globoko zaskrbljen zaradi načina, na 
katerega se je vlada odzvala na preiskavo 
nekaterih ministrov in poslovnežev zaradi 
korupcije, ki jo vodi carigrajsko tožilstvo; 
obsoja dejstvo, da je notranji minister, ki 
je bil tarča obtožb, razrešil policijske 
načelnike, odgovorne za preiskavo 
korupcije; opozarja na skrb zbujajočo 
razrešitev vseh policijskih načelnikov, 
odgovornih za boj proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu v večjih 
mestih;

Or. en
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Predlog spremembe 103
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. je zaskrbljen zaradi obtožb o 
sistematičnem profiliranju vladnih javnih 
uslužbencev, novinarjev, akademikov in 
organizacij civilne družbe glede na 
njihovo versko, etnično in politično 
pripadnost; obsoja hude vladne pritiske 
na sodišča ter javne obsodbe tožilca in 
policijskih načelnikov, ki jih je izrekel 
predsednik vlade; poziva vse posameznike 
in institucije, naj v celoti spoštujejo 
pravno državo ter zagotovijo 
nepristranskost in neodvisnost sodstva;

Or. en

Predlog spremembe 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da je nujno treba doseči 
dodaten napredek pri izvrševanju ustavnih 
sprememb iz leta 2010, zlasti pri sprejetju 
zakonov o varstvu osebnih podatkov ter o 
vojaškem sodstvu, pa tudi zakonov o 
uvedbi ukrepov, s katerimi bi spodbujali 
enakosti spolov;

5. poudarja, da je nujno treba doseči 
dodaten napredek pri izvrševanju ustavnih 
sprememb iz leta 2010, zlasti pri sprejetju 
zakonov o varstvu osebnih podatkov ter o 
vojaškem sodstvu;

Or. de
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Predlog spremembe 105
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da je nujno treba doseči 
dodaten napredek pri izvrševanju ustavnih 
sprememb iz leta 2010, zlasti pri sprejetju 
zakonov o varstvu osebnih podatkov ter o 
vojaškem sodstvu, pa tudi zakonov o 
uvedbi ukrepov, s katerimi bi spodbujali 
enakosti spolov;

5. poudarja, da je nujno treba doseči 
dodaten napredek pri izvrševanju ustavnih 
sprememb iz leta 2010;

Or. en

Predlog spremembe 106
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da je nujno treba doseči 
dodaten napredek pri izvrševanju ustavnih 
sprememb iz leta 2010, zlasti pri sprejetju 
zakonov o varstvu osebnih podatkov ter o 
vojaškem sodstvu, pa tudi zakonov o 
uvedbi ukrepov, s katerimi bi spodbujali 
enakosti spolov;

5. poudarja, da je nujno treba doseči 
dodaten napredek pri izvrševanju ustavnih 
sprememb iz leta 2010, zlasti pri sprejetju 
zakonov o varstvu osebnih podatkov ter o 
vojaškem sodstvu, pa tudi zakonov o 
uvedbi ukrepov, s katerimi bi spodbujali 
enakosti spolov; poudarja, da je treba te 
zakonodajne spremembe po sprejetju tudi 
strogo izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 107
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi lahko EU bolj ali manj 
odločno pozvala turške oblasti, naj 
izpeljejo številne reforme, vendar jih 
Turčija enostavno noče izpeljati, niti jih 
ne more, niti jih ne bo; poziva, naj se 
pristopna pogajanja med EU in Turčijo 
nepreklicno končajo;

Or. nl

Predlog spremembe 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi pohvaliti spravni odbor, ki je 
dosegel soglasje pri 60 ustavnih predlogih 
sprememb, in poziva poslance, naj 
nadaljujejo pripravo nove ustave za 
Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 
opredelitvi državljanstva; poudarja, da bi 
lahko Turčiji kot državi članici Sveta 
Evrope koristil dejaven dialog o procesu 
reforme ustave z beneško komisijo; 
poudarja, da morajo biti pravila, ki 
določajo volitve in sestavo visokega sveta 
sodnikov in tožilcev, povsem v skladu z 
merili beneške komisije;

6. želi pohvaliti spravni odbor, ki je 
dosegel soglasje pri 60 ustavnih predlogih 
sprememb, in obžaluje prekinitev 
njegovega dela pri pripravi nove ustave za 
Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 
opredelitvi državljanstva; poudarja, da bi 
lahko Turčiji kot državi članici Sveta 
Evrope koristil dejaven dialog o procesu 
reforme ustave z beneško komisijo; 
poudarja, da morajo biti pravila, ki 
določajo volitve in sestavo visokega sveta 
sodnikov in tožilcev, povsem v skladu z 
merili beneške komisije; opozarja, da so ta 
pravila ustavna materija in da bi morala 
biti vsaka reforma teh pravil sprejeta 
mirno in s čim širšim soglasjem; 

Or. fr
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Predlog spremembe 109
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi pohvaliti spravni odbor, ki je 
dosegel soglasje pri 60 ustavnih predlogih
sprememb, in poziva poslance, naj 
nadaljujejo pripravo nove ustave za 
Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 
opredelitvi državljanstva; poudarja, da bi 
lahko Turčiji kot državi članici Sveta 
Evrope koristil dejaven dialog o procesu 
reforme ustave z beneško komisijo; 
poudarja, da morajo biti pravila, ki 
določajo volitve in sestavo visokega sveta 
sodnikov in tožilcev, povsem v skladu z 
merili beneške komisije;

6. želi pohvaliti spravni odbor, ki je 
dosegel soglasje pri 60 ustavnih predlogih 
sprememb, in izraža zaskrbljenost, ker je 
napredek zastal; je trdno prepričan, da je 
treba nadaljevati pripravo nove ustave za 
Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 
opredelitvi državljanstva; poudarja, da bi 
lahko Turčiji kot državi članici Sveta 
Evrope koristil dejaven dialog o procesu 
reforme ustave z beneško komisijo; 
poudarja, da morajo biti pravila, ki 
določajo volitve in sestavo visokega sveta 
sodnikov in tožilcev, povsem v skladu z 
merili beneške komisije;

Or. en

Predlog spremembe 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi pohvaliti spravni odbor, ki je
dosegel soglasje pri 60 ustavnih predlogih 
sprememb, in poziva poslance, naj 
nadaljujejo pripravo nove ustave za 
Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 
opredelitvi državljanstva; poudarja, da bi 

6. ugotavlja, da je spravni odbor dosegel 
soglasje zgolj pri 60 ustavnih predlogih 
sprememb, in poziva poslance, naj si bolj 
prizadevajo za pripravo resnično nove 
ustave za Turčijo, saj je ta bistvenega 
pomena za reformni proces v Turčiji; 
poudarja, kako pomembno je v okviru 
procesa reforme ustave doseči soglasje o 
učinkovitem sistemu ločevanja oblasti in 
vključujoči opredelitvi državljanstva; 
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lahko Turčiji kot državi članici Sveta 
Evrope koristil dejaven dialog o procesu 
reforme ustave z beneško komisijo; 
poudarja, da morajo biti pravila, ki 
določajo volitve in sestavo visokega sveta 
sodnikov in tožilcev, povsem v skladu z 
merili beneške komisije;

poudarja, da bi se morala Turčija kot 
država članica Sveta Evrope potruditi in 
izkoristiti dejaven dialog o procesu reforme 
ustave z beneško komisijo; poudarja, da 
morajo biti pravila, ki določajo volitve in 
sestavo visokega sveta sodnikov in 
tožilcev, povsem v skladu z merili beneške 
komisije; 

Or. en

Predlog spremembe 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi pohvaliti spravni odbor, ki je 
dosegel soglasje pri 60 ustavnih predlogih 
sprememb, in poziva poslance, naj 
nadaljujejo pripravo nove ustave za 
Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 
opredelitvi državljanstva; poudarja, da bi 
lahko Turčiji kot državi članici Sveta 
Evrope koristil dejaven dialog o procesu 
reforme ustave z beneško komisijo; 
poudarja, da morajo biti pravila, ki 
določajo volitve in sestavo visokega sveta 
sodnikov in tožilcev, povsem v skladu z 
merili beneške komisije;

6. obžaluje razpustitev spravnega odbora 
po tretji odsotnosti vladne strani brez 
opravičila in poziva vse strani, naj 
nadaljujejo pripravo nove ustave za 
Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 
opredelitvi državljanstva; poudarja, da bi 
lahko Turčiji kot državi članici Sveta 
Evrope koristil dejaven dialog o procesu 
reforme ustave z beneško komisijo; 
poudarja, da morajo biti pravila, ki 
določajo volitve in sestavo visokega sveta 
sodnikov in tožilcev, povsem v skladu z 
merili beneške komisije; 

Or. en

Predlog spremembe 112
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi pohvaliti spravni odbor, ki je 
dosegel soglasje pri 60 ustavnih predlogih 
sprememb, in poziva poslance, naj 
nadaljujejo pripravo nove ustave za 
Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 
opredelitvi državljanstva; poudarja, da bi 
lahko Turčiji kot državi članici Sveta 
Evrope koristil dejaven dialog o procesu 
reforme ustave z beneško komisijo; 
poudarja, da morajo biti pravila, ki 
določajo volitve in sestavo visokega sveta 
sodnikov in tožilcev, povsem v skladu z 
merili beneške komisije;

6. želi pohvaliti spravni odbor, ki je 
dosegel soglasje pri 60 ustavnih predlogih 
sprememb, in poziva poslance, naj 
nadaljujejo pripravo nove ustave za 
Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 
opredelitvi državljanstva; poudarja, da bi 
lahko Turčiji kot državi članici Sveta 
Evrope koristil dejaven dialog o procesu 
reforme ustave z beneško komisijo; 
poudarja, da bi bilo treba ustavne 
spremembe izvesti na pregleden in 
vključujoč način s polno udeležbo civilne 
družbe v vseh fazah; poudarja, da morajo 
biti pravila, ki določajo volitve in sestavo 
visokega sveta sodnikov in tožilcev, 
povsem v skladu z merili beneške 
komisije;

Or. en

Predlog spremembe 113
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi pohvaliti spravni odbor, ki je 
dosegel soglasje pri 60 ustavnih predlogih 
sprememb, in poziva poslance, naj 
nadaljujejo pripravo nove ustave za 
Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 

6. želi pohvaliti spravni odbor, ki je 
dosegel soglasje pri 60 ustavnih predlogih 
sprememb, in poziva poslance, naj kar 
najhitreje nadaljujejo pripravo nove ustave 
za Turčijo, saj je ta bistvenega pomena za 
reformni proces v Turčiji; poudarja, kako 
pomembno je v okviru procesa reforme 
ustave doseči soglasje o učinkovitem 
sistemu ločevanja oblasti in vključujoči 
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opredelitvi državljanstva; poudarja, da bi 
lahko Turčiji kot državi članici Sveta 
Evrope koristil dejaven dialog o procesu 
reforme ustave z beneško komisijo; 
poudarja, da morajo biti pravila, ki 
določajo volitve in sestavo visokega sveta 
sodnikov in tožilcev, povsem v skladu z 
merili beneške komisije;

opredelitvi državljanstva, da bi bila ustava 
v celoti demokratična in bi jamčila enake 
pravice vsem prebivalcem Turčije; 
poudarja, da bi lahko Turčiji kot državi 
članici Sveta Evrope koristil dejaven dialog 
o procesu reforme ustave z beneško 
komisijo; poudarja, da morajo biti pravila, 
ki določajo volitve in sestavo visokega 
sveta sodnikov in tožilcev, povsem v 
skladu z merili beneške komisije;

Or. en

Predlog spremembe 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. je zaskrbljen zaradi odziva vlade na 
korupcijsko afero decembra 2013 in 
opozarja, da morajo oblasti v skladu z 
evropskimi standardi v vseh okoliščinah 
zagotavljati neodvisnost sodstva; poudarja 
potrebo po oblikovanju kriminalistične 
policije, ki bo delovala pod pristojnostjo 
sodnika;

Or. fr

Predlog spremembe 115
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je potreben večji 
napredek na področjih delovnih in 
sindikalnih pravic; poziva Turčijo, naj 
začne pripravljati novo zakonodajo na tem 
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področju, da bi zagotovila njeno skladnost 
s pravnim redom Unije in konvencijami 
Mednarodne organizacije dela, zlasti 
pravico do stavke in pravico do 
kolektivnih pogajanj;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. je zaskrbljen, da na področju 
protidiskriminacijske zakonodaje ni bil 
dosežen napredek ter da so veljavni 
protidiskriminacijski zakoni nezadostni in 
niso v skladu s pravnim redom Unije; 
poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
vzpostavitvi odbora proti diskriminaciji in 
za enakost, da bi posameznike obvarovali 
pred diskriminacijo na podlagi etničnega 
porekla, veroizpovedi, spola, starosti, 
invalidnosti, spolne usmerjenosti ali 
spolne identitete;

Or. en

Predlog spremembe 117
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 

7. opozarja, da je sveženj za 
demokratizacijo, ki ga je vlada predstavila 
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2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja 
za reforme na področju spremembe 
volilnega sistema, vključno z znižanjem 
10-odstotnega praga, in zadostno 
vključitev vseh elementov turške družbe; 
poziva vlado, naj zagotovi, da bo 
zakonodaja o zločinih iz sovraštva 
zagotavljala zaščito vsem državljanom, 
tudi manjšinam in pripadnikom LGBTI;

30. septembra 2013, velika farsa, med 
drugim tudi v luči nedavnih dogodkov;
poziva vlado, naj zagotovi, da bo 
zakonodaja o zločinih iz sovraštva 
zagotavljala zaščito vsem državljanom, 
tudi manjšinam, kot so kristjani in judje,
ter pripadnikom LGBTI;

Or. nl

Predlog spremembe 118
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva k začetku izvajanja tega 
svežnja ter poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBT; poziva vlado, naj brez 
oklevanja predstavi sveženj reform, v 
katerem bo obravnavala nekatera bistvena 
vprašanja, kot je vprašanje alevitske 
skupnosti, ki niso vključena v sveženj za 
demokratizacijo z dne 30. septembra;

Or. en
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Predlog spremembe 119
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva k začetku izvajanja tega 
svežnja ter poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI; poziva vlado, naj 
brez oklevanja predstavi sveženj reform, v 
katerem bo obravnavala nekatera bistvena 
vprašanja, kot je vprašanje alevitske 
skupnosti, ki niso vključena v sveženj za 
demokratizacijo z dne 30. septembra;

Or. en

Predlog spremembe 120
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva k začetku izvajanja tega 
svežnja ter poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
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civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

opozicijo in organizacijami civilne družbe 
ter nadaljuje prizadevanja za reforme na 
področju spremembe volilnega sistema, 
vključno z znižanjem 10-odstotnega praga, 
in zadostno vključitev vseh elementov 
turške družbe, da bi okrepili demokracijo 
in da bi se bolje odražal obstoječi 
pluralizem v družbi; poziva vlado, naj 
zagotovi, da bo zakonodaja o zločinih iz 
sovraštva zagotavljala zaščito vsem 
državljanom, tudi vsem skupnostim,
manjšinam in pripadnikom LGBTI;

Or. en

Predlog spremembe 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj začne čim prej 
izvajati napovedane ukrepe, pri čemer naj 
se posvetuje z opozicijo in ustreznimi 
organizacijami civilne družbe ter nadaljuje 
prizadevanja za reforme na področju 
spremembe volilnega sistema, vključno z 
znižanjem 10-odstotnega praga, in 
zadostno vključitev vseh elementov turške 
družbe; poziva vlado, naj zagotovi, da bo 
zakonodaja o zločinih iz sovraštva 
zagotavljala zaščito vsem državljanom, 
tudi manjšinam in pripadnikom LGBTI;

Or. fr

Predlog spremembe 122
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

7. poziva k takojšnjemu izvajanju svežnja
za demokratizacijo, ki ga je vlada 
predstavila 30. septembra 2013, in poziva 
vlado, naj se pri pripravi izvršilne 
zakonodaje primerno posvetuje z opozicijo 
in ustreznimi organizacijami civilne družbe 
ter nadaljuje prizadevanja za reforme na 
področju spremembe volilnega sistema, 
vključno z znižanjem 10-odstotnega praga, 
in zadostno vključitev vseh elementov 
turške družbe; poziva vlado, naj zagotovi, 
da bo zakonodaja o zločinih iz sovraštva 
zagotavljala zaščito vsem državljanom, 
tudi manjšinam in pripadnikom LGBTI;

Or. el

Predlog spremembe 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom;

Or. it
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Predlog spremembe 124
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI; poziva vlado, naj 
sprejme ukrepe za okrepitev pravic 
alevitske skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
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odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI; obžaluje, da bistvena 
vprašanja niso vključena v sveženj 
reform, na primer pravice alevitske 
skupnosti, in poziva vlado, naj nemudoma 
obravnava ustrezna vprašanja v zvezi s 
tem;

Or. en

Predlog spremembe 126
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI; poziva k nadaljnjim 
prizadevanjem za obravnavo 
diskriminacije, s katero se soočajo 
pripadniki romske manjšine, pa tudi za 
povečanje zaposljivosti in zmanjšanje 
prekinitev šolanja;

Or. en
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Predlog spremembe 127
Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 
vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

7. poziva k izvajanju svežnja za 
demokratizacijo, ki ga je vlada predstavila 
30. septembra 2013, v celoti in poziva 
vlado, naj se pri pripravi izvršilne 
zakonodaje primerno posvetuje z opozicijo 
in ustreznimi organizacijami civilne družbe 
ter nadaljuje prizadevanja za reforme na 
področju spremembe volilnega sistema, 
vključno z znižanjem 10-odstotnega praga, 
in zadostno vključitev vseh elementov 
turške družbe; poziva vlado, naj zagotovi, 
da bo zakonodaja o zločinih iz sovraštva 
zagotavljala zaščito vsem državljanom, 
tudi manjšinam in pripadnikom LGBTI;

Or. en

Predlog spremembe 128
Krzysztof Lisek

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega praga, in zadostno vključitev 
vseh elementov turške družbe; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o 
zločinih iz sovraštva zagotavljala zaščito 

7. pozdravlja sveženj za demokratizacijo, 
ki ga je vlada predstavila 30. septembra 
2013, in poziva vlado, naj se pri pripravi 
izvršilne zakonodaje primerno posvetuje z 
opozicijo in ustreznimi organizacijami 
civilne družbe ter nadaljuje prizadevanja za 
reforme na področju spremembe volilnega 
sistema, vključno z znižanjem 10-
odstotnega volilnega praga, in zadostno 
vključitev vseh elementov turške družbe;
poziva vlado, naj zagotovi, da bo 
zakonodaja o zločinih iz sovraštva 
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vsem državljanom, tudi manjšinam in 
pripadnikom LGBTI;

zagotavljala zaščito vsem državljanom, 
tudi manjšinam in pripadnikom LGBTI;

Or. pl

Predlog spremembe 129
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva vlado, naj predstavi nov sveženj 
reform, s katerim bo obravnavala 
nerešena in osrednja vprašanja, kot je 
vprašanje alevitske skupnosti, ki niso bila 
vključena v sveženj za demokratizacijo z 
dne 30. septembra 2013;

Or. en

Predlog spremembe 130
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. je seznanjen s prizadevanji za 
okrepitev dialoga z nemuslimanskimi 
verskimi skupnostmi, da pa vprašanji 
diskriminacije in nezaključenih sporov 
glede lastninskih pravic ostajata nerešeni 
v praksi; poziva Turčijo, naj nemudoma 
vzpostavi pravni okvir, ki bo skladen z 
Evropsko konvencijo o človekovih 
pravicah, o vprašanju prepričanja in 
ugovora vesti;

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

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja ustanovitev novih institucij, 
in sicer institucijo varuha človekovih 
pravic in turško nacionalno institucijo za 
človekove pravice, ki sta začeli delovati 
leta 2013 in pomenita dodatne mehanizme 
za posameznike za iskanje varstva
temeljnih pravic in svoboščin; 

Or. en

Predlog spremembe 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, 
ki potekajo na pobudo notranjega 
ministrstva, in preiskave varuha 
človekovih pravic v zvezi s pritožbami o 
dogodkih v parku Gezi, ter pričakuje, da 
bodo brez odlašanja obravnavale izražene 
pomisleke; poziva Turčijo, naj uvede 
ustrezne postopke notranjega pregleda in 

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; obžaluje, da so po 
dogodkih v parku Gezi drugi veliki 
projekti napredovali brez posvetovanj z 
velikim delom prizadetega prebivalstva in 
kljub njegovemu nasprotovanju, zlasti ob 
gradnji ceste v kampusu tehnične 
univerze Bližnjega vzhoda v Ankari ali 
tretjega mostu čez Bosfor;
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ustanovi neodvisni nadzorni organ za 
kazniva dejanja policistov; meni, da 
dogodki v parku Gezi poudarjajo potrebo 
po dolgoročnih reformah, da bi zagotovili 
spoštovanje svobode zbiranja;

Or. fr

Predlog spremembe 133
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja;

8. globoko obžaluje, da je med protestniki 
v parku Gezi in policijskimi silami prišlo 
do smrtnih žrtev, da je policija uporabila 
prekomerno silo in da so se številni 
protestniki zatekli k nasilnim dejanjem;
meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; pozdravlja upravne 
preiskave, ki potekajo na pobudo 
notranjega ministrstva, in preiskave varuha 
človekovih pravic v zvezi s pritožbami o 
dogodkih v parku Gezi, ter pričakuje, da 
bodo brez odlašanja obravnavale izražene 
pomisleke; poziva Turčijo, naj uvede 
ustrezne postopke notranjega pregleda in 
ustanovi neodvisni nadzorni organ za 
kazniva dejanja policistov; meni, da 
dogodki v parku Gezi poudarjajo potrebo 
po dolgoročnih reformah, da bi zagotovili 
spoštovanje svobode zbiranja; spodbuja 
ministrstvo za notranje zadeve in turško 
policijo, naj določita metode za obravnavo 
javnih protestov na manj konflikten način 
in zlasti, da ne bo prišlo do aretacij ali 
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oviranja dela odvetnikov in medicinskega 
osebja, ki opravljajo svoje dolžnosti;

Or. en

Predlog spremembe 134
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez 
odlašanja obravnavale izražene 
pomisleke; poziva Turčijo, naj uvede 
ustrezne postopke notranjega pregleda in 
ustanovi neodvisni nadzorni organ za 
kazniva dejanja policistov; meni, da 
dogodki v parku Gezi poudarjajo potrebo 
po dolgoročnih reformah, da bi zagotovili 
spoštovanje svobode zbiranja;

8. meni, da protesti v parku Gezi in drugje 
po državi pričajo o tem, da v Turčiji deluje 
živahna civilna družba in da so potrebne 
dodatne pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi in drugje po državi; poziva Turčijo, 
naj uvede ustrezne postopke notranjega 
pregleda in ustanovi neodvisni nadzorni 
organ za kazniva dejanja policistov; meni, 
da dogodki v parku Gezi in drugje po 
državi poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode izražanja, tiska in zbiranja;

Or. nl

Predlog spremembe 135
Willy Meyer
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja;

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev in da je policija 
uporabila prekomerno silo, pa tudi državno 
nasilje turške vlade; pozdravlja upravne 
preiskave, ki potekajo na pobudo 
notranjega ministrstva, in preiskave varuha 
človekovih pravic v zvezi s pritožbami o 
dogodkih v parku Gezi, ter pričakuje, da 
bodo brez odlašanja obravnavale izražene 
pomisleke; poziva Turčijo, naj uvede 
ustrezne postopke notranjega pregleda in 
ustanovi neodvisni nadzorni organ za 
kazniva dejanja policistov; meni, da 
dogodki v parku Gezi poudarjajo potrebo 
po dolgoročnih reformah, da bi zagotovili 
spoštovanje svobode zbiranja; poziva 
turško vlado, naj znova preuči svoje 
socialne, politične, kulturne in 
gospodarske politike, ki so bile glavni 
razlog za ljudsko vstajo v parku Gezi;

Or. en

Predlog spremembe 136
Renate Sommer, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
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družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja;

družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; je zelo zaskrbljen zaradi 
sprejetja nove uredbe, ki bi policiji 
omogočila pridržanje morebitnih 
protestnikov za 12 do 24 ur brez zahteve 
tožilca ali sodnika; meni, da dogodki v 
parku Gezi poudarjajo potrebo po 
dolgoročnih reformah, da bi zagotovili 
spoštovanje svobode zbiranja;

Or. en

Predlog spremembe 137
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
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da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja;

da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in sodne preiskave ter preiskave varuha 
človekovih pravic v zvezi s pritožbami o 
dogodkih v parku Gezi, ter pričakuje, da 
bodo brez odlašanja obravnavale izražene 
pomisleke; poudarja, da policisti, 
odgovorni za resne poškodbe protestnikov 
zaradi uporabe nesorazmerne in 
prekomerne sile, večinoma niso bili 
privedeni pred sodišče; poudarja, da je 
potrebna odločna politična zavezanost za 
to, da bi odgovorne za resne poškodbe 
privedli pred sodišče in se borili proti 
kulturi nekaznovanja, saj je glede na 
zakon št. 4483 za začetek preiskave proti 
policistom potrebno dovoljenje 
guvernerjev; poziva Turčijo, naj uvede 
ustrezne postopke notranjega pregleda in 
ustanovi neodvisni nadzorni organ za 
kazniva dejanja policistov; meni, da 
dogodki v parku Gezi poudarjajo potrebo 
po dolgoročnih reformah, da bi zagotovili 
spoštovanje svobode zbiranja;

Or. en

Predlog spremembe 138
Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
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vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja;

vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja; obžaluje dejstvo, da 
sodiščem očitno ni uspelo kaznovati 
državnih uradnikov, odgovornih za 
nasilje, povezano s protesti v parku Gezi;

Or. en

Predlog spremembe 139
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne in takojšnje reforme na 
področju spodbujanja temeljnih vrednot; 
poudarja, kako pomembno je bolj 
sistematično vključiti civilno družbo v 
proces sprejemanja odločitev; globoko 
obžaluje, da je med protestniki in 
policijskimi silami prišlo do smrtnih žrtev, 
da je policija uporabila prekomerno silo in 
da so se številni protestniki zatekli k 
nasilnim dejanjem; pozdravlja upravne 
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potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja;

preiskave, ki potekajo na pobudo 
notranjega ministrstva, in preiskave varuha 
človekovih pravic v zvezi s pritožbami o 
dogodkih v parku Gezi, ter pričakuje, da 
bodo brez odlašanja obravnavale izražene 
pomisleke; poziva Turčijo, naj uvede 
ustrezne postopke notranjega pregleda in 
ustanovi neodvisni nadzorni organ za 
kazniva dejanja policistov; meni, da 
dogodki v parku Gezi poudarjajo potrebo 
po dolgoročnih reformah, da bi zagotovili 
spoštovanje svobode zbiranja;

Or. en

Predlog spremembe 140
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
poudarjajo potrebo po dolgoročnih 

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev, in izpostavlja 
potrebo po dialogu; globoko obžaluje, da 
je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
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reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja;

poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja;

Or. bg

Predlog spremembe 141
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja;

8. meni, da protesti v parku Gezi pričajo o 
tem, da v Turčiji deluje živahna civilna 
družba in da so potrebne dodatne 
pomembne reforme na področju 
spodbujanja temeljnih vrednot; poudarja, 
kako pomembno je bolj sistematično 
vključiti civilno družbo v proces 
sprejemanja odločitev; globoko obžaluje, 
da je med protestniki in policijskimi silami 
prišlo do smrtnih žrtev, da je policija 
uporabila prekomerno silo in da so se 
številni protestniki zatekli k nasilnim 
dejanjem; pozdravlja upravne preiskave, ki 
potekajo na pobudo notranjega ministrstva, 
in preiskave varuha človekovih pravic v 
zvezi s pritožbami o dogodkih v parku 
Gezi, ter pričakuje, da bodo brez odlašanja 
obravnavale izražene pomisleke; poziva 
Turčijo, naj uvede ustrezne postopke 
notranjega pregleda in ustanovi neodvisni 
nadzorni organ za kazniva dejanja 
policistov; meni, da dogodki v parku Gezi 
poudarjajo potrebo po dolgoročnih 
reformah, da bi zagotovili spoštovanje 
svobode zbiranja; pričakuje, da bo turška 
vlada spoštovala javna mesta in zelene 
površine ter da kakovosti življenja 
stanovalcev ne bo žrtvovala za 
enostransko rast; 

Or. el
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Predlog spremembe 142
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva turške oblasti, naj kar 
najhitreje zaključijo sodne postopke proti 
tistim, ki so odgovorni za smrti med 
dogodki v parku Gezi, in je še naprej 
zavezan spremljanju razvoja dogodkov v 
teh zadevah;

Or. en

Predlog spremembe 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. globoko obžaluje, da je med 
protestniki in policijskimi silami prišlo do 
smrtnih žrtev, da je policija uporabila 
prekomerno silo in da so se številni 
protestniki zatekli k nasilju; pozdravlja 
upravne preiskave, ki potekajo na pobudo 
notranjega ministrstva, in preiskave 
varuha človekovih pravic v zvezi s 
pritožbami o dogodkih v parku Gezi; 
pričakuje, da bodo te preiskave v celoti in 
brez zamud odgovorile na izražene 
pomisleke; pozdravlja predloge varuha 
človekovih pravic glede potrebnih 
sprememb načina uporabe policijske sile; 
poziva Turčijo, naj uvede ustrezne 
postopke notranjega pregleda in ustanovi 
neodvisni nadzorni organ za kazniva 
dejanja policistov; obžaluje, da sodna 
obravnava smrti protestnikov ni bila 
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zadovoljiva, bodisi zato, ker vpleteni 
policisti niso bili sodno preganjani (smrt 
Abdulaha Cömerta), bodisi zato, ker so 
sojenje zaznamovale nepravilnosti (smrt 
Ethema Sarısülüka); je zaskrbljen zaradi 
preganjanja zdravstvenega osebja, 
odvetnikov, akademikov, študentov, 
poklicnih združenj, ki so bili s svojimi 
nenasilnimi dejanji povezani z dogodki v 
parku Gezi; pozdravlja reformo pravice do 
protestiranja, ki je predlagana v okviru 
svežnja za demokratizacijo, vendar meni, 
da so dogodki v parku Gezi izpostavili 
potrebo po sprejetju ambicioznejših 
reform, da bi se zagotovilo spoštovanje 
svobode zbiranja;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ponovno izraža pomembnost dejavnih 
in neodvisnih organizacij civilne družbe 
za demokracijo; poudarja pomembnost 
dialoga z njimi in njihovo bistveno vlogo 
pri prispevanju k okrepljenemu 
regionalnemu sodelovanju o socialnih in 
političnih vidikih; je zato zaskrbljen, da se 
bodo te organizacije še naprej soočale z 
denarnimi kaznimi, postopki za 
prenehanje delovanja in upravnimi 
ovirami in da je posvetovanje s temi 
organizacijami še vedno prej izjema kot 
pravilo; pozdravlja izboljšano sodelovanje 
turške vlade z nevladnimi organizacijami, 
vendar poziva k širšemu posvetovanju z 
njimi pri oblikovanju politik, tudi pri 
pripravi politik in zakonodaje, in pri 
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spremljanju dejavnosti oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 145
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da val protestov brez 
primere odraža tudi upravičene želje 
številnih turških državljanov po 
poglobljeni demokraciji; znova poudarja, 
da se morajo vlade v demokratični 
družbeni ureditvi zavzemati za strpnost ter 
vsem državljanom zagotavljati svobodo 
veroizpovedi in prepričanja; poziva vlado, 
naj spoštuje pluralnost in raznolikost 
turške družbe;

Or. en

Predlog spremembe 146
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; izraža zaskrbljenost nad 
vsesplošnim pojavom, pri katerem lastniki 
medijev in novinarji izvajajo samocenzuro; 
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poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad 
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 
v priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

izraža zaskrbljenost nad izjemno visokim 
številom novinarjev, ki so v priporu in 
čakajo na sojenje, in poziva turške 
pravosodne organe, naj čim prej pregledajo 
in obravnavajo te primere;

Or. en

Predlog spremembe 147
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad 
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 
v priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; graja dejstvo, da je trenutno 
približno 15.000 spletišč v Turčiji 
blokiranih, da vlada ne želi razveljaviti 
regresivne zakonodaje, kot je člen 8 akta 
proti terorizmu, in da je mnogo borcev za 
človekove pravice zaprtih v skladu s 
členom 301 kazenskega zakonika, po 
katerem je zločin „oblatiti turškost“; 
ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
prakse kazenskih pregonov zagovornikov 
človekovih pravic, borcev zanje in 
novinarjev, ki sporočajo dokaze kršitev 
človekovih pravic ali izpostavljajo druga 
vprašanja v javnem interesu; meni, da je 
kriminalizacija mnenja osrednja ovira pri 
celovitem varstvu človekovih pravic v 
Turčiji; poleg tega graja avtoritativen 
način, na katerega so varnostne službe 
spremljale račune družbenih medijev, da 
bi aretirale več tisoč državljanov;
opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v središču evropskih 
vrednot in da so neodvisni mediji v 
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demokratični družbi bistvenega pomena; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad 
izjemno visokim številom novinarjev in 
vojaških oficirjev, ki so v priporu in čakajo 
na sojenje, in poziva turške pravosodne 
organe, naj čim prej pregledajo in 
obravnavajo te primere;

Or. en

Predlog spremembe 148
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad 
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 
v priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; je zaskrbljen zaradi 
odpuščanja novinarjev v medijih zaradi 
kritiziranja vlade; je globoko zaskrbljen 
zaradi postopkov, ki se uporabljajo za 
kaznovanje kritičnih medijev; izraža 
zaskrbljenost nad posledicami 
akreditacije, ki jo izvajajo državne 
institucije in je usmerjena predvsem proti 
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opozicijskim medijem, in nad izjemno 
visokim številom novinarjev, ki so v 
priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

Or. en

Predlog spremembe 149
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 
v priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; poudarja, da svoboda izražanja 
velja tudi za digitalne in družbene medije; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; obsoja izjemno visoko 
število novinarjev, ki so v priporu in čakajo 
na sojenje, in poziva turške pravosodne 
organe, naj čim prej pregledajo in 
obravnavajo te primere;

Or. en

Predlog spremembe 150
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad 
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 
v priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke, zlasti v primerih novinarjev 
Cana Dündarja iz dnevnika Milliyet in 
Yavuza Baydarja iz dnevnika Sabah; je 
zaskrbljen zaradi odpustitve novinarjev, ki 
so v drugih okoliščinah kritizirali vlado, 
zlasti v primerih novinarja Hasana 
Cemala iz dnevnika Milliyet in novinarke 
Nazlı Ilıcak iz dnevnika Sabah; opozarja, 
da sta svoboda izražanja in pluralnost 
medijev v središču evropskih vrednot in da 
so neodvisni mediji v demokratični družbi 
bistvenega pomena; ponovno izraža 
zaskrbljenost nad dejstvom, da je večina 
medijev v lasti velikih konglomeratov s 
številnimi poslovnimi interesi, in opozarja 
na zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri 
katerem lastniki medijev in novinarji 
izvajajo samocenzuro; izraža zaskrbljenost 
nad izjemno visokim številom novinarjev, 
ki so v priporu in čakajo na sojenje, in 
poziva turške pravosodne organe, naj čim 
prej pregledajo in obravnavajo te primere;

Or. fr

Predlog spremembe 151
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in drugje po državi, 
deloma zaradi cenzure, zlasti 
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te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad 
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 
v priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

samocenzure, ter zaradi odpustitve in/ali 
aretacij novinarjev, ki so kritizirali odziv 
vlade na te dogodke; poudarja, da se s tem 
kaže represivna narava Erdoganovega 
režima; opozarja, da sta svoboda izražanja 
in pluralnost medijev v središču evropskih 
vrednot in da so neodvisni mediji v 
demokratični družbi bistvenega pomena; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad 
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 
v priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

Or. nl

Predlog spremembe 152
Renate Sommer, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; ostro obsoja izjemno visoko 
število novinarjev, ki so v priporu in čakajo 
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v priporu in čakajo na sojenje, in poziva
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

na sojenje, kar ogroža svobodo izražanja 
in medijev, in poziva turške pravosodne 
organe, naj čim prej pregledajo in 
obravnavajo te primere;

Or. en

Predlog spremembe 153
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad 
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 
v priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro, z izjemnim pritiskom na 
novinarje, ki kritizirajo vlado; izraža 
zaskrbljenost nad izjemno visokim 
številom novinarjev, ki so v priporu in 
čakajo na sojenje, in poziva turške 
pravosodne organe, naj čim prej pregledajo 
in obravnavajo te primere;

Or. en

Predlog spremembe 154
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 9



AM\1014601SL.doc 91/117 PE526.229v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad 
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 
v priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odločno obsoja
odpustitve novinarjev, ki so kritizirali 
odziv vlade na te dogodke; opozarja, da sta 
svoboda izražanja in pluralnost medijev v 
središču evropskih vrednot in da so 
neodvisni mediji v demokratični družbi 
bistvenega pomena; ponovno izraža 
zaskrbljenost nad dejstvom, da je večina 
medijev v lasti velikih konglomeratov s 
številnimi poslovnimi interesi, in opozarja 
na zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri 
katerem lastniki medijev in novinarji 
izvajajo samocenzuro; izraža zaskrbljenost 
nad izjemno visokim številom novinarjev, 
ki so v priporu in čakajo na sojenje, in 
poziva turške pravosodne organe, naj čim 
prej pregledajo in obravnavajo te primere;

Or. en

Predlog spremembe 155
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi 
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 

9. izraža zaskrbljenost zaradi zelo 
omejenega poročanja turških medijev o 
dogodkih v parku Gezi in odpustitve 
novinarjev, ki so kritizirali odziv vlade na 
te dogodke; opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev v središču 
evropskih vrednot in da so neodvisni 
mediji v demokratični družbi bistvenega 
pomena; ponovno izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da je večina medijev v lasti 
velikih konglomeratov s številnimi
poslovnimi interesi, in opozarja na 
zaskrbljujoč vsesplošen pojav, pri katerem 
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lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost nad 
izjemno visokim številom novinarjev, ki so 
v priporu in čakajo na sojenje, in poziva 
turške pravosodne organe, naj čim prej 
pregledajo in obravnavajo te primere;

lastniki medijev in novinarji izvajajo 
samocenzuro; izraža zaskrbljenost zaradi 
odpuščanja novinarjev, ki izražajo 
protivladna stališča, in glede kazni, ki so 
bile naložene lastnikom kritičnih medijev; 
izraža zaskrbljenost nad izjemno visokim 
številom novinarjev, ki so v priporu in 
čakajo na sojenje, in poziva turške 
pravosodne organe, naj čim prej pregledajo 
in obravnavajo te primere;

Or. el

Predlog spremembe 156
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9α. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
dogodkov v Turčiji po 17. decembru; 
odločno poudarja, da je treba zagotoviti 
neodvisnost in nepristranskost preiskav in 
odkrivanja korupcije, ki jih izvaja sodstvo;

Or. el

Predlog spremembe 157
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. vztraja, da bi bilo treba vsa sojenja 
novinarjem izvesti pregledno ob 
upoštevanju pravne države in 
zagotavljanju ustreznih pogojev, kot je 
zagotavljanje prostorov, ki so primerni 
vrsti zaslišanja, posredovanje točnih 
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prepisov pridržanim in posredovanje 
informacij novinarjem o obtožbah proti 
njim;

Or. en

Predlog spremembe 158
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. je seznanjen s tem, da so 24. aprila 
2013 že četrto leto zapored na več 
lokacijah v Turčiji, tudi na trgu Taksim v 
Carigradu, potekale spominske 
slovesnosti genocida v Armeniji, pri čemer 
oblasti niso posredovale; pozdravlja ta 
razvoj, pa tudi vedno širšo družbeno in 
medijsko razpravo v Turčiji o zapuščini 
dogodkov iz leta 1915; spodbuja oblasti, 
naj še naprej podpirajo te spominske 
slovesnosti;

Or. en

Predlog spremembe 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja posebno vlogo javnih 
medijev pri krepitvi demokracije, zlasti z 
zadovoljevanjem potreb državljanov po 
informacijah in omogočanjem njihove 
udeležbe v procesih odločanja; v zvezi s 
tem poziva oblasti, naj zagotovijo njihovo 
neodvisnost in trajnost pri upoštevanju 
evropskih standardov;
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Or. en

Predlog spremembe 160
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da val protestov brez 
primere odraža tudi upravičene pomisleke 
številnih turških državljanov, da želi vlada 
turški družbi kot celoti vsiliti enoten sklop 
etičnih vrednot in verskih prepričanj; 
znova poudarja, da se morajo vlade v 
demokratični družbeni ureditvi zavzemati 
za strpnost ter vsem državljanom 
zagotavljati svobodo veroizpovedi in 
prepričanja; poziva vlado, naj spoštuje 
pluralnost in raznolikost turške družbe;

Or. en

Predlog spremembe 161
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. je zaskrbljen zaradi položaja 
novinarjev in svobode medijev v Turčiji; 
poudarja posebno vlogo javnih medijev 
pri krepitvi demokracije, zlasti z 
zadovoljevanjem potreb državljanov po 
informacijah in omogočanjem njihove 
udeležbe v procesih odločanja; v zvezi s 
tem poziva oblasti, naj zagotovijo njihovo 
neodvisnost in trajnost pri upoštevanju 
evropskih standardov;

Or. en
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Predlog spremembe 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. je seznanjen s tem, da je ad hoc 
delegacija Parlamenta za opazovanje 
sodnih procesov proti novinarjem v 
Turčiji, ki je bila ustanovljena leta 2011, 
omenjena pa v njegovi resoluciji o 
poročilu o napredku Turčije za leto 2011 
in njegovi resoluciji o poročilu o 
napredku Turčije za leto 2012, leta 2013 
na podlagi ugotovljenih dejstev 
predstavila vmesno poročilo o dejavnostih, 
končno poročilo o dejavnostih pa bo 
posredovala v prvem polletju leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 163
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja pomembno vlogo javnih 
medijev pri krepitvi demokracije, zlasti z 
zadovoljevanjem potreb državljanov po 
informacijah in omogočanjem njihove 
udeležbe v procesih odločanja; poziva 
oblasti, naj zagotovijo neodvisnost in 
trajnost teh medijev pri upoštevanju 
evropskih standardov;

Or. en
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Predlog spremembe 164
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
neodločnih mednarodnih kritik 
predsednika turške vlade Recepa Tayyipa 
Erdoğana zaradi nasilnega zatrtja 
miroljubnih protestnikov minulo poletje, 
pa tudi zaradi nedavnega razkritja 
korupcije vodilnih članov njegove stranke 
Pravičnost in razvoj, ki je povzročilo nove 
ulične proteste; poudarja, da se v uporu 
proti turškemu predsedniku vlade in 
stranki Pravičnost in razvoj jasno kaže 
globok razkol med sekularno sodobnostjo 
in islamsko tradicijo v Turčiji; je 
zaskrbljen, da je bila Erdoganova vlada 
obtožena oviranja učinkovite preiskave 
primera korupcije, in zato poziva turško 
vlado, naj zagotovi, da se obsežni in 
naporni preiskavi ne bo več mogoče 
izogniti, poleg tega pa naj začne obsežno 
prestrukturiranje pravosodnega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 165
Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen s tem, da je turška družba 
zaskrbljena nad prekomernim obsegom in 
sodnimi pomanjkljivostmi v zadevi
Ergenekon, ki so, podobno kot pri načrtu 
Kladivo, spodkopale sprejemljivost sodbe; 
glede na zgoraj navedeno ponovno 

10. je seznanjen s tem, da je turška družba 
zaskrbljena nad prekomernim obsegom, 
obtožbami ponarejanja dokazov in 
pomanjkljivostmi dolžnega postopanja v 
zadevah Ergenekon in Kladivo; opominja, 
da delovna skupina ZN o samovoljnem 
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poudarja, da mora zadeva KCK pokazati 
moč in ustrezno, neodvisno, nepristransko 
in pregledno delovanje demokratičnih 
institucij in sodstva Turčije, pa tudi močno 
in brezpogojno predanost spoštovanju 
temeljnih pravic;

odvzemu prostosti meni, da so obtoženci v 
primeru Kladivo pridržani v nasprotju z 
Mednarodnim paktom o državljanskih in 
političnih pravicah; glede na zgoraj 
navedeno ponovno poudarja, da mora 
zadeva KCK pokazati moč in ustrezno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje demokratičnih institucij in 
sodstva Turčije, pa tudi močno in 
brezpogojno predanost spoštovanju 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 166
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen s tem, da je turška družba 
zaskrbljena nad prekomernim obsegom in 
sodnimi pomanjkljivostmi v zadevi 
Ergenekon, ki so, podobno kot pri načrtu 
Kladivo, spodkopale sprejemljivost sodbe; 
glede na zgoraj navedeno ponovno 
poudarja, da mora zadeva KCK pokazati 
moč in ustrezno, neodvisno, nepristransko 
in pregledno delovanje demokratičnih 
institucij in sodstva Turčije, pa tudi močno 
in brezpogojno predanost spoštovanju 
temeljnih pravic;

10. je seznanjen s tem, da je turška družba 
zaskrbljena nad prekomernim obsegom in 
sodnimi pomanjkljivostmi in obtožbami o 
uporabi nedoslednih dokazov proti 
obtožencem v zadevi Ergenekon, ki so, 
podobno kot pri načrtu Kladivo, 
spodkopale sprejemljivost sodbe; glede na 
zgoraj navedeno ponovno poudarja, da 
mora zadeva KCK pokazati moč in 
ustrezno, neodvisno, nepristransko in 
pregledno delovanje demokratičnih 
institucij in sodstva Turčije, pa tudi močno 
in brezpogojno predanost spoštovanju 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen s tem, da je turška družba 
zaskrbljena nad prekomernim obsegom in 
sodnimi pomanjkljivostmi v zadevi 
Ergenekon, ki so, podobno kot pri načrtu 
Kladivo, spodkopale sprejemljivost sodbe; 
glede na zgoraj navedeno ponovno 
poudarja, da mora zadeva KCK pokazati 
moč in ustrezno, neodvisno, nepristransko 
in pregledno delovanje demokratičnih 
institucij in sodstva Turčije, pa tudi močno 
in brezpogojno predanost spoštovanju 
temeljnih pravic;

10. je seznanjen s tem, da je turška družba 
zaskrbljena nad prekomernim obsegom in 
sodnimi pomanjkljivostmi v zadevi 
Ergenekon, ki so, podobno kot pri načrtu 
Kladivo in v primeru obsodbe Füsun 
Erdoğan, spodkopale sprejemljivost sodbe;
je zaskrbljen zaradi sodnega 
nadlegovanja, ki ga mora Pınar Selek 
prenašati že 16 let; glede na zgoraj 
navedeno ponovno poudarja, da mora 
zadeva KCK pokazati moč in ustrezno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje demokratičnih institucij in 
sodstva Turčije, pa tudi močno in 
brezpogojno predanost spoštovanju 
temeljnih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 168
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen s tem, da je turška družba 
zaskrbljena nad prekomernim obsegom in 
sodnimi pomanjkljivostmi v zadevi 
Ergenekon, ki so, podobno kot pri načrtu 
Kladivo, spodkopale sprejemljivost sodbe; 
glede na zgoraj navedeno ponovno 
poudarja, da mora zadeva KCK pokazati 
moč in ustrezno, neodvisno, nepristransko 
in pregledno delovanje demokratičnih 
institucij in sodstva Turčije, pa tudi močno 
in brezpogojno predanost spoštovanju 
temeljnih pravic;

10. je seznanjen s tem, da je turška družba 
zaskrbljena nad prekomernim obsegom in 
sodnimi pomanjkljivostmi v zadevi 
Ergenekon, ki so, podobno kot pri načrtu 
Kladivo, spodkopale sprejemljivost sodbe; 
glede na zgoraj navedeno ponovno 
poudarja, da mora zadeva KCK pokazati 
moč in ustrezno, neodvisno, nepristransko 
in pregledno delovanje demokratičnih 
institucij in sodstva Turčije, pa tudi močno 
in brezpogojno predanost spoštovanju 
temeljnih pravic; poziva delegacijo EU v 
Ankari, naj pozorno spremlja nadaljnje 
dogodke v teh zadevah, tudi morebitne 
procese pritožb in pogoje pridržanja, ter 
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poroča Komisiji in Evropskemu 
parlamentu; 

Or. en

Predlog spremembe 169
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. je v zvezi z najnovejšim korupcijskim 
škandalom, v katerega so vpleteni člani 
turške vlade, globoko zaskrbljen, saj se z 
zaseganjem dokumentacije, povezane s 
postopkom, in odpuščanjem ali 
premeščanjem sodnih uradnikov in 
policistov ovira delo sodstva in policije;   
poziva turško vlado, naj ne posega v sodne 
postopke in naj stori vse potrebno, da bi 
bilo mogoče pregledno in nepristransko 
raziskati očitke o kršitvah;

Or. de

Predlog spremembe 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. pozdravlja uvedbo posamezne vloge 
pri turškem ustavnem sodišču, ki turškim 
državljanom omogoča, da najprej 
uveljavijo pravico do posamezne vloge pri 
ustavnem sodišču, preden se obrnejo na 
Evropsko sodišče za človekove pravice;

Or. en
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Predlog spremembe 171
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je bilo z začetkom 
izvajanja tretjega svežnja reform 
pravosodja izpuščenih precej pripornikov, 
in pozdravlja četrti sveženj reform 
pravosodja, saj gre za naslednji pomemben 
korak k sodstvu v Turčiji, ki bo v skladu s 
standardi in vrednotami EU; je zlasti 
seznanjen z (i) novim, pomembnim 
razlikovanjem med svobodo izražanja in 
pozivanjem k nasilju ali terorističnim 
dejanjem, (ii) omejitvijo prekrška čaščenja 
kaznivega dejanja ali zločinca na primere, 
v katerih je jasno in neposredno ogrožen 
javni red, in (iii) omejitvijo obsega storitve 
kaznivega dejanja v imenu organizacije, ne 
da bi bil storilec njen pripadnik, zgolj na 
oborožene organizacije;

11. poudarja, da je reforma turškega 
pravosodnega sistema osrednjega pomena 
za prizadevanja za utrjevanje demokracije 
v Turčiji; poudarja, da turški pravosodni 
sistem še vedno trpi zaradi 
preobremenjenosti in nezadostne 
neodvisnosti; ugotavlja, da je bilo z 
začetkom izvajanja tretjega svežnja reform 
pravosodja izpuščenih precej pripornikov, 
in pozdravlja četrti sveženj reform 
pravosodja, saj gre za naslednji pomemben 
korak k sodstvu v Turčiji, ki bo v skladu s 
standardi in vrednotami EU; je zlasti 
seznanjen z (i) novim, pomembnim 
razlikovanjem med svobodo izražanja in 
pozivanjem k nasilju ali terorističnim 
dejanjem, (ii) omejitvijo prekrška čaščenja 
kaznivega dejanja ali zločinca na primere, 
v katerih je jasno in neposredno ogrožen 
javni red, in (iii) omejitvijo obsega storitve 
kaznivega dejanja v imenu organizacije, ne 
da bi bil storilec njen pripadnik, zgolj na 
oborožene organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je bilo z začetkom 
izvajanja tretjega svežnja reform 

11. ugotavlja, da je bilo z začetkom 
izvajanja tretjega svežnja reform 
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pravosodja izpuščenih precej pripornikov, 
in pozdravlja četrti sveženj reform 
pravosodja, saj gre za naslednji pomemben 
korak k sodstvu v Turčiji, ki bo v skladu s 
standardi in vrednotami EU; je zlasti 
seznanjen z (i) novim, pomembnim 
razlikovanjem med svobodo izražanja in 
pozivanjem k nasilju ali terorističnim 
dejanjem, (ii) omejitvijo prekrška čaščenja 
kaznivega dejanja ali zločinca na primere, 
v katerih je jasno in neposredno ogrožen 
javni red, in (iii) omejitvijo obsega storitve 
kaznivega dejanja v imenu organizacije, ne 
da bi bil storilec njen pripadnik, zgolj na 
oborožene organizacije;

pravosodja izpuščenih precej pripornikov, 
in pozdravlja četrti sveženj reform 
pravosodja, saj gre za naslednji pomemben 
korak k sodstvu v Turčiji, ki bo v skladu s 
standardi in vrednotami EU; pozdravlja 
ambiciozne reforme, s katerimi je pri 
svojem delu pravosodnega ministra začel 
Sadullah Ergin; je zlasti seznanjen z (i) 
novim, pomembnim razlikovanjem med 
svobodo izražanja in pozivanjem k nasilju 
ali terorističnim dejanjem, (ii) omejitvijo 
prekrška čaščenja kaznivega dejanja ali 
zločinca na primere, v katerih je jasno in 
neposredno ogrožen javni red, in (iii) 
omejitvijo obsega storitve kaznivega 
dejanja v imenu organizacije, ne da bi bil 
storilec njen pripadnik, zgolj na oborožene 
organizacije;

Or. fr

Predlog spremembe 173
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je bilo z začetkom 
izvajanja tretjega svežnja reform 
pravosodja izpuščenih precej pripornikov, 
in pozdravlja četrti sveženj reform 
pravosodja, saj gre za naslednji pomemben 
korak k sodstvu v Turčiji, ki bo v skladu s 
standardi in vrednotami EU; je zlasti 
seznanjen z (i) novim, pomembnim 
razlikovanjem med svobodo izražanja in 
pozivanjem k nasilju ali terorističnim 
dejanjem, (ii) omejitvijo prekrška čaščenja 
kaznivega dejanja ali zločinca na primere, 
v katerih je jasno in neposredno ogrožen 
javni red, in (iii) omejitvijo obsega storitve 
kaznivega dejanja v imenu organizacije, ne 
da bi bil storilec njen pripadnik, zgolj na 

11. ugotavlja, da je bilo z začetkom 
izvajanja tretjega svežnja reform 
pravosodja izpuščenih precej pripornikov, 
in pozdravlja četrti sveženj reform 
pravosodja, saj gre za naslednji pomemben 
korak k sodstvu v Turčiji, ki bo v skladu s 
standardi in vrednotami EU; je zlasti 
seznanjen z (i) novim, pomembnim 
razlikovanjem med svobodo izražanja, 
tiska in zbiranja ter pozivanjem k nasilju 
ali terorističnim dejanjem, (ii) omejitvijo 
prekrška čaščenja kaznivega dejanja ali 
zločinca na primere, v katerih je jasno in 
neposredno ogrožen javni red, in (iii) 
omejitvijo obsega storitve kaznivega 
dejanja v imenu organizacije, ne da bi bil 
storilec njen pripadnik, zgolj na oborožene 
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oborožene organizacije; organizacije;

Or. nl

Predlog spremembe 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je bilo z začetkom 
izvajanja tretjega svežnja reform 
pravosodja izpuščenih precej pripornikov, 
in pozdravlja četrti sveženj reform 
pravosodja, saj gre za naslednji pomemben 
korak k sodstvu v Turčiji, ki bo v skladu s 
standardi in vrednotami EU; je zlasti 
seznanjen z (i) novim, pomembnim 
razlikovanjem med svobodo izražanja in 
pozivanjem k nasilju ali terorističnim 
dejanjem, (ii) omejitvijo prekrška čaščenja 
kaznivega dejanja ali zločinca na primere, 
v katerih je jasno in neposredno ogrožen 
javni red, in (iii) omejitvijo obsega storitve 
kaznivega dejanja v imenu organizacije, ne 
da bi bil storilec njen pripadnik, zgolj na 
oborožene organizacije;

11. ugotavlja, da so bili z začetkom 
izvajanja tretjega svežnja reform 
pravosodja izpuščeni priporniki, in 
pozdravlja četrti sveženj reform 
pravosodja, saj gre za naslednji pomemben 
korak k sodstvu v Turčiji, ki bo v skladu s 
standardi in vrednotami EU; je zlasti 
seznanjen z (i) novim, pomembnim 
razlikovanjem med svobodo izražanja in 
pozivanjem k nasilju ali terorističnim 
dejanjem, (ii) omejitvijo prekrška čaščenja 
kaznivega dejanja ali zločinca na primere, 
v katerih je jasno in neposredno ogrožen 
javni red, in (iii) omejitvijo obsega storitve 
kaznivega dejanja v imenu organizacije, ne 
da bi bil storilec njen pripadnik, zgolj na 
oborožene organizacije;

Or. de

Predlog spremembe 175
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja pobude, s katerimi želi 
visoki svet sodnikov in tožilcev zagotoviti 
usposabljanje večjega števila sodnikov in 
tožilcev na področju človekovih pravic in 

12. pozdravlja pobude, s katerimi želi 
visoki svet sodnikov in tožilcev zagotoviti 
usposabljanje večjega števila sodnikov in 
tožilcev na področju človekovih pravic in 
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spodbujati temeljito operativno 
razumevanje sodne prakse Evropskega 
sodišča za človekove pravice; spodbuja 
vlado, naj sprejme akcijski načrt za 
človekove pravice, ki bi temeljil na sodni 
praksi Evropskega sodišča za človekove 
pravice in poskušal obravnavati pomisleke 
o sodbah, pri katerih se je izkazalo, da je 
Turčija kršila določbe Evropske konvencije 
o človekovih pravicah; spodbuja vlado, naj 
nadaljuje ambiciozne pravosodne reforme, 
temelječe na potrebi po okrepitvi varstva in 
spodbujanja temeljnih pravic; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba nujno spremeniti 
protiteroristični zakon;

spodbujati temeljito operativno 
razumevanje sodne prakse Evropskega 
sodišča za človekove pravice; spodbuja 
vlado, naj sprejme akcijski načrt za 
človekove pravice, ki bi temeljil na sodni 
praksi Evropskega sodišča za človekove 
pravice in poskušal obravnavati pomisleke 
o sodbah, pri katerih se je izkazalo, da je 
Turčija kršila določbe Evropske konvencije 
o človekovih pravicah; izraža 
zaskrbljenost zaradi nedavnih zamenjav 
policistov in tožilcev, ki so dejavno 
sodelovali v preiskavi primerov korupcije; 
poudarja bistveno vlogo nepristranskih 
mehanizmov odgovornosti za skupni 
rezultat kazenskih pregonov v teh 
primerih, kar bo v celoti koristilo družbi;
spodbuja vlado, naj nadaljuje ambiciozne 
pravosodne reforme, temelječe na potrebi 
po okrepitvi varstva in spodbujanja 
temeljnih pravic; v zvezi s tem poudarja, 
da je treba nujno spremeniti 
protiteroristični zakon;

Or. en

Predlog spremembe 176
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja pobude, s katerimi želi 
visoki svet sodnikov in tožilcev zagotoviti 
usposabljanje večjega števila sodnikov in 
tožilcev na področju človekovih pravic in 
spodbujati temeljito operativno 
razumevanje sodne prakse Evropskega 
sodišča za človekove pravice; spodbuja 
vlado, naj sprejme akcijski načrt za 
človekove pravice, ki bi temeljil na sodni 
praksi Evropskega sodišča za človekove 
pravice in poskušal obravnavati pomisleke 
o sodbah, pri katerih se je izkazalo, da je 

12. pozdravlja pobude, s katerimi želi 
visoki svet sodnikov in tožilcev zagotoviti 
usposabljanje večjega števila sodnikov in 
tožilcev na področju človekovih pravic in 
spodbujati temeljito operativno 
razumevanje sodne prakse Evropskega 
sodišča za človekove pravice; spodbuja 
vlado, naj sprejme akcijski načrt za 
človekove pravice, ki bi temeljil na sodni 
praksi Evropskega sodišča za človekove 
pravice in poskušal obravnavati pomisleke 
o sodbah, pri katerih se je izkazalo, da je 
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Turčija kršila določbe Evropske konvencije 
o človekovih pravicah; spodbuja vlado, naj 
nadaljuje ambiciozne pravosodne reforme, 
temelječe na potrebi po okrepitvi varstva in 
spodbujanja temeljnih pravic; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba nujno spremeniti 
protiteroristični zakon;

Turčija kršila določbe Evropske konvencije 
o človekovih pravicah, ne glede na to, da
je treba pregledati to konvencijo; spodbuja 
vlado, naj nadaljuje ambiciozne 
pravosodne reforme, temelječe na potrebi 
po okrepitvi varstva in spodbujanja 
temeljnih pravic; v zvezi s tem poudarja, 
da je treba nujno spremeniti 
protiteroristični zakon;

Or. en

Predlog spremembe 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja pobude, s katerimi želi 
visoki svet sodnikov in tožilcev zagotoviti 
usposabljanje večjega števila sodnikov in 
tožilcev na področju človekovih pravic in 
spodbujati temeljito operativno 
razumevanje sodne prakse Evropskega 
sodišča za človekove pravice; spodbuja 
vlado, naj sprejme akcijski načrt za 
človekove pravice, ki bi temeljil na sodni 
praksi Evropskega sodišča za človekove 
pravice in poskušal obravnavati pomisleke 
o sodbah, pri katerih se je izkazalo, da je 
Turčija kršila določbe Evropske konvencije 
o človekovih pravicah; spodbuja vlado, naj 
nadaljuje ambiciozne pravosodne reforme, 
temelječe na potrebi po okrepitvi varstva in 
spodbujanja temeljnih pravic; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba nujno spremeniti 
protiteroristični zakon;

12. pozdravlja pobude, s katerimi želi 
visoki svet sodnikov in tožilcev zagotoviti 
usposabljanje večjega števila sodnikov in 
tožilcev na področju človekovih pravic in 
spodbujati temeljito operativno 
razumevanje sodne prakse Evropskega 
sodišča za človekove pravice; spodbuja 
vlado, naj sprejme akcijski načrt za 
človekove pravice, ki bi temeljil na sodni 
praksi Evropskega sodišča za človekove 
pravice in poskušal obravnavati pomisleke 
o sodbah, pri katerih se je izkazalo, da je 
Turčija kršila določbe Evropske konvencije 
o človekovih pravicah; spodbuja vlado, naj 
nadaljuje ambiciozne pravosodne reforme, 
temelječe na potrebi po okrepitvi varstva in 
spodbujanja temeljnih pravic; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba nujno nadaljevati 
reformo protiterorističnega zakona;

Or. en

Predlog spremembe 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz
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Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Turčijo, naj se zaveže boju 
proti nekaznovanju in uspešno konča 
prizadevanja za pristop k Rimskemu 
statutu Mednarodnega kazenskega 
sodišča;  v zvezi s tem zahteva, da se 
nacionalni pravni predpisi v celoti 
prilagodijo vsem obveznostim iz Rimskega 
statuta; pričakuje prevzem zadevnih 
predpisov ter pristop k sporazumu o 
privilegijih in imunitetah Mednarodnega 
kazenskega sodišča, da bi sodelovali z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem ter na 
nacionalnih sodiščih obravnavali in 
kazensko preganjali genocid, hudodelstva 
zoper človečnost in vojne zločine; 

Or. de

Predlog spremembe 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. pozdravlja izpustitev aretiranih 
poslancev po odločitvi ustavnega sodišča, 
glede na to, da je trajanje njihovega 
pripora predstavljalo kršitev njihovih 
temeljnih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 180
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da 
bi Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da 
bi Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da 
bi Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 183
Renate Sommer, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da 
bi Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 184
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da 
bi Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da bi 
Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

13. opaža nov pristop Komisije, ki želi 
zgodaj v pogajalskem procesu odpreti 
poglavji 23 (sodstvo in temeljne pravice) in 
24 (pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; opozarja, da se 
mora odprtje tovrstnih poglavij opirati na 
predhodno izpolnjevanje določenega 
števila meril za odprtje, ki jih jasno določi 
Evropski svet; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za določitev meril za
odprtje poglavij 23 in 24; poziva Turčijo, 
naj pri tem v čim večji meri sodeluje;
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Predlog spremembe 186
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da bi 
Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije – v zvezi s pogajalskim 
okvirom novih držav kandidatk –, ki želi 
zgodaj v pogajalskem procesu odpreti 
poglavji 23 (sodstvo in temeljne pravice) in 
24 (pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da bi 
Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva turško vlado, naj pri tem v 
čim večji meri sodeluje in izpolni vse svoje 
ustrezne pravne obveznosti, ki izhajajo iz 
pravnega reda Unije in pogajalskega 
okvira, in naj brez diskriminiranja v celoti 
spoštuje suverene pravice držav članic 
EU, zlasti temeljne pravice in pravosodne 
sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 187
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
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(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da bi 
Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj, za nove države 
pristopnice, čeprav se to ne nanaša na 
Turčijo; poudarja, da bi države z uradnimi 
merili za odprtje tovrstnih poglavij dobile
jasen načrt za reformni proces in bi ga 
lahko na podlagi tega okrepile; poziva Svet 
k podobnim prizadevanjem za odprtje 
poglavij 23 in 24 za Turčijo, staro državo 
kandidatko za pristop, če bo ta država pri 
tem v celoti sodelovala, s tem da bo 
izpolnila predpogoj in uveljavila dodatni 
protokol ter priznala Republiko Ciper;

Or. en

Predlog spremembe 188
Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da bi 
Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

13. ponovno izraža podporo odprtju 
poglavij 23 (sodstvo in temeljne pravice) in 
24 (pravosodje in notranje zadeve); 
poudarja, da bi Turčija z uradnimi merili za 
odprtje tovrstnih poglavij dobila jasen načrt 
za reformni proces in bi ga lahko na 
podlagi tega okrepila; zato poziva Svet, naj 
si ponovno prizadeva za odprtje poglavij 
23 in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

Or. en

Predlog spremembe 189
Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah 
Ludford
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da bi 
Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju 
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da bi 
Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva vse države 
članice, tudi Ciper, naj si ponovno 
prizadevajo za odprtje poglavij 23 in 24; 
poziva Turčijo, naj pri tem v čim večji meri 
sodeluje;

Or. en

Predlog spremembe 190
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ponovno izraža podporo novemu 
pristopu Komisije, ki želi zgodaj v 
pogajalskem procesu odpreti poglavji 23 
(sodstvo in temeljne pravice) in 24 
(pravosodje in notranje zadeve) in ju
zapreti ob koncu pogajanj; poudarja, da bi 
Turčija z uradnimi merili za odprtje 
tovrstnih poglavij dobila jasen načrt za 
reformni proces in bi ga lahko na podlagi 
tega okrepila; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24; poziva Turčijo, naj pri tem v čim 
večji meri sodeluje;

13. ponovno poudarja pomen odprtja 
poglavij 23 (sodstvo in temeljne pravice) in 
24 (pravosodje in notranje zadeve) zgodaj 
v pogajalskem procesu in njunega zaprtja
ob koncu pogajanj, kar bi tudi bilo skladno 
z novim pristopom Komisije, ki je 
predviden za uporabo za nove države 
kandidatke; poudarja, da bi Turčija z 
uradnimi merili za odprtje tovrstnih 
poglavij dobila jasen načrt za reformni 
proces in bi ga lahko na podlagi tega 
okrepila; zato poziva Svet, naj si ponovno 
prizadeva za odprtje poglavij 23 in 24; 
poziva Turčijo, naj pri tem v čim večji meri 
sodeluje;
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Predlog spremembe 191
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 13 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva, naj se pristopna pogajanja med 
EU in Turčijo nepreklicno končajo;

Or. nl

Predlog spremembe 192
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. izraža zaskrbljenost zaradi odziva 
vlade na škandal Halkbank, v katerem so 
bili aretirani družinski člani treh vidnih 
vladnih osebnosti; je seznanjen z 
odpustitvijo in premestitvijo 350 
policistov, vključenih v začetno kazensko 
preiskavo; poziva vlado, naj v celoti 
spoštuje dolžno pravno postopanje;

Or. en

Predlog spremembe 193
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja pomisleke glede škandalov 



AM\1014601SL.doc 113/117 PE526.229v01-00

SL

korupcije in vprašljive vloge pravosodne 
oblasti v turškem sistemu ter poziva 
Turčijo, naj sprejme pravne in politične 
ukrepe, s katerimi bo zagotovila 
preglednost in povečala neodvisnost 
pravosodne oblasti, preden Evropski svet 
sprejme odločitev glede odprtja poglavij 
23 in 24;

Or. en

Predlog spremembe 194
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja pomen preiskave škandalov 
korupcije in zagotovitve pravice v teh 
primerih ter končanja političnih in 
družbenih nemirov, tako da bo lahko 
Turčija olajšala in nadaljevala reforme, ki 
spodbujajo pogajanja z EU;

Or. en

Predlog spremembe 195
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. želi pohvaliti odločitev skupščine za 
ustanove, da vrne zemljišče zgodovinskega 
samostana Mor Gabriel sirski skupnosti v 
Turčiji ter izpolni obljubo, ki jo je sprejela 
vlada v svežnju za demokratizacijo; 
poudarja, kako pomembno je nadaljevati 
proces reform na področju svobode misli, 
vesti in veroizpovedi, in sicer z 

14. želi pohvaliti odločitev skupščine za 
ustanove, da vrne zemljišče zgodovinskega 
samostana Mor Gabriel sirski skupnosti v 
Turčiji ter izpolni obljubo, ki jo je sprejela 
vlada v svežnju za demokratizacijo; 
poudarja, kako pomembno je nadaljevati s 
prizadevanji za vračanje lastnine drugih 
manjšinskih verskih skupnosti in varovati 
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omogočanjem, da verske skupnosti 
pridobijo status pravne osebe, z 
odpravljanjem vseh ovir pri izobraževanju, 
imenovanju in nasledstvu duhovnikov, z 
upoštevanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice in priporočil 
beneške komisije ter z odpravljanjem vseh 
vrst diskriminacije ali ovir na podlagi 
veroizpovedi; ugotavlja, da je bil napredek 
še zlasti počasen pri širjenju pravic 
alevitske manjšine; poudarja, kako 
pomembno je odpraviti vse ovire za hitro 
ponovno odprtje semenišča Halki;

lastninske pravice ter zlasti nadaljevati
proces reform na področju svobode misli, 
vesti in veroizpovedi, in sicer z 
omogočanjem, da verske skupnosti 
pridobijo status pravne osebe, z 
odpravljanjem vseh ovir pri izobraževanju, 
imenovanju in nasledstvu duhovnikov, kot 
je omejitev, po kateri je konstantinopelski 
patriarh lahko le turški državljan, z 
upoštevanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice in priporočil 
beneške komisije ter z odpravljanjem vseh 
vrst diskriminacije ali ovir na podlagi 
veroizpovedi; ugotavlja, da je bil napredek 
še zlasti počasen pri širjenju pravic 
alevitske manjšine; poudarja, kako 
pomembno je odpraviti vse ovire za hitro 
ponovno odprtje semenišča Halki;

Or. fi

Predlog spremembe 196
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. želi pohvaliti odločitev skupščine za 
ustanove, da vrne zemljišče zgodovinskega 
samostana Mor Gabriel sirski skupnosti v 
Turčiji ter izpolni obljubo, ki jo je sprejela 
vlada v svežnju za demokratizacijo; 
poudarja, kako pomembno je nadaljevati 
proces reform na področju svobode misli, 
vesti in veroizpovedi, in sicer z 
omogočanjem, da verske skupnosti 
pridobijo status pravne osebe, z 
odpravljanjem vseh ovir pri izobraževanju, 
imenovanju in nasledstvu duhovnikov, z 
upoštevanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice in priporočil 
beneške komisije ter z odpravljanjem vseh 
vrst diskriminacije ali ovir na podlagi 
veroizpovedi; ugotavlja, da je bil napredek 
še zlasti počasen pri širjenju pravic 

14. želi pohvaliti odločitev skupščine za 
ustanove, da vrne zemljišče zgodovinskega 
samostana Mor Gabriel sirski skupnosti v 
Turčiji ter izpolni obljubo, ki jo je sprejela 
vlada v svežnju za demokratizacijo; 
poudarja, kako pomembno je nadaljevati 
proces reform na področju svobode misli, 
vesti in veroizpovedi, in sicer z 
omogočanjem, da verske skupnosti 
pridobijo status pravne osebe, z 
odpravljanjem vseh ovir pri izobraževanju, 
imenovanju in nasledstvu duhovnikov, z 
upoštevanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice in priporočil 
beneške komisije ter z odpravljanjem 
neprimerne diskriminacije ali ovir na 
podlagi veroizpovedi; ugotavlja, da je bil 
napredek še zlasti počasen pri širjenju 
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alevitske manjšine; poudarja, kako 
pomembno je odpraviti vse ovire za hitro 
ponovno odprtje semenišča Halki;

pravic alevitske manjšine; poudarja, kako 
pomembno je odpraviti vse ovire za hitro 
ponovno odprtje semenišča Halki;

Or. en

Predlog spremembe 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. želi pohvaliti odločitev skupščine za 
ustanove, da vrne zemljišče zgodovinskega 
samostana Mor Gabriel sirski skupnosti v 
Turčiji ter izpolni obljubo, ki jo je sprejela 
vlada v svežnju za demokratizacijo; 
poudarja, kako pomembno je nadaljevati 
proces reform na področju svobode misli, 
vesti in veroizpovedi, in sicer z 
omogočanjem, da verske skupnosti 
pridobijo status pravne osebe, z 
odpravljanjem vseh ovir pri izobraževanju, 
imenovanju in nasledstvu duhovnikov, z 
upoštevanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice in priporočil 
beneške komisije ter z odpravljanjem vseh 
vrst diskriminacije ali ovir na podlagi 
veroizpovedi; ugotavlja, da je bil napredek 
še zlasti počasen pri širjenju pravic 
alevitske manjšine; poudarja, kako 
pomembno je odpraviti vse ovire za hitro 
ponovno odprtje semenišča Halki;

14. želi pohvaliti odločitev skupščine za 
ustanove, da vrne zemljišče zgodovinskega 
samostana Mor Gabriel sirski skupnosti v 
Turčiji ter izpolni obljubo, ki jo je sprejela 
vlada v svežnju za demokratizacijo; 
poudarja, kako pomembno je nadaljevati 
proces reform na področju svobode misli, 
vesti in veroizpovedi, in sicer z 
omogočanjem, da verske skupnosti 
pridobijo status pravne osebe, z 
odpravljanjem vseh ovir pri izobraževanju, 
imenovanju in nasledstvu duhovnikov, z 
upoštevanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice in priporočil 
beneške komisije ter z odpravljanjem vseh 
vrst diskriminacije ali ovir na podlagi 
veroizpovedi; ugotavlja, da je bil napredek 
še zlasti počasen pri širjenju pravic 
alevitske manjšine; poziva vlado, naj 
preuči prošnjo alevitskih skupin, da se 
cemeviji priznajo za kraje, kjer se 
opravljajo verski obredi; poudarja, kako 
pomembno je odpraviti vse ovire za hitro 
ponovno odprtje semenišča Halki;

Or. fr

Predlog spremembe 198
Marieta Gianaku (Marietta Giannakou)
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. želi pohvaliti odločitev skupščine za 
ustanove, da vrne zemljišče zgodovinskega 
samostana Mor Gabriel sirski skupnosti v 
Turčiji ter izpolni obljubo, ki jo je sprejela 
vlada v svežnju za demokratizacijo; 
poudarja, kako pomembno je nadaljevati 
proces reform na področju svobode misli, 
vesti in veroizpovedi, in sicer z 
omogočanjem, da verske skupnosti 
pridobijo status pravne osebe, z 
odpravljanjem vseh ovir pri izobraževanju, 
imenovanju in nasledstvu duhovnikov, z 
upoštevanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice in priporočil 
beneške komisije ter z odpravljanjem vseh 
vrst diskriminacije ali ovir na podlagi 
veroizpovedi; ugotavlja, da je bil napredek 
še zlasti počasen pri širjenju pravic 
alevitske manjšine; poudarja, kako 
pomembno je odpraviti vse ovire za hitro 
ponovno odprtje semenišča Halki;

14. želi pohvaliti odločitev skupščine za 
ustanove, da vrne zemljišče zgodovinskega 
samostana Mor Gabriel sirski skupnosti v 
Turčiji ter izpolni obljubo, ki jo je sprejela 
vlada v svežnju za demokratizacijo; 
poudarja, kako pomembno je nadaljevati 
proces reform na področju svobode misli, 
vesti in veroizpovedi, in sicer z 
omogočanjem, da verske skupnosti 
pridobijo status pravne osebe, z 
odpravljanjem vseh ovir pri izobraževanju, 
imenovanju in nasledstvu duhovnikov, z 
upoštevanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice in priporočil 
beneške komisije ter z odpravljanjem vseh 
vrst diskriminacije ali ovir na podlagi 
veroizpovedi; ugotavlja, da je bil napredek 
še zlasti počasen pri širjenju pravic 
alevitske manjšine; poudarja, kako 
pomembno je odpraviti vse ovire za hitro 
ponovno odprtje semenišča Halki in za 
javno uporabo cerkvenega naziva 
ekumenskega patriarha;

Or. en

Predlog spremembe 199
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opominja, da ima izobraževanje 
osrednjo vlogo v procesu oblikovanja 
vključujoče in raznolike družbe na 
podlagi spoštovanja verskih skupnosti in 
manjšin; poziva turško vlado, naj nameni 
posebno pozornost učnemu gradivu v 
šolah, ki bi moralo odražati etnično in 
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versko raznolikost ter raznolikost 
prepričanj v turški družbi, odpraviti 
diskriminacijo in predsodke ter spodbujati 
popolno sprejemanje vseh verskih 
skupnosti in manjšin, ter poudarja 
potrebo po nepristranskem učnem 
gradivu;

Or. en

Predlog spremembe 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14α. obžaluje izjave, ki so jih podali turški 
uradniki, ter poteze, s katerimi bi se 
cerkev Svete Sofije spremenila v mošejo, 
zlasti, ker jo je UNESCO razglasil za 
zaščiten spomenik svetovne dediščine in 
ker gre za verski in kulturni simbol; 
poudarja, da takšna dejanja predstavljajo 
napad na krščanske vrednote in pravice 
verskih manjšin v Turčiji;

Or. el


