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Pozměňovací návrh 201
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje vážné znepokojení nad 
prohlášeními představitelů turecké vlády, 
kteří vyzývají k přeměně historického 
byzantského chrámu Hagia Sofia, která 
nyní funguje jako muzeum, na islámskou 
modlitebnu; poukazuje na to, že tato 
stavba je na seznamu světového dědictví 
UNESCO;

Or. el

Pozměňovací návrh 202
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je znepokojen zaznamenáváním 
rodinného původu u nemuslimských 
občanů v rejstřících obyvatel, neboť by to 
mohlo vést k diskriminaci; vyzývá 
tureckou vládu, aby přijala nový přístup k 
náboženským menšinám, který bude více v 
souladu s mezinárodně přijímanými 
standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na problém, že ženy 
nemají rovný přístup ke vzdělání, na trh 
práce a k politice; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí dalšího setrvalého úsilí o to, aby 
se právní předpisy týkající se rovného 
postavení žen a mužů staly politickou, 
společenskou a hospodářskou realitou; 
vybízí tureckou vládu, aby toto zajistila a 
aby aktivně podporovala změny stereotypů 
a vnímání genderových rolí ve všech 
oblastech; zdůrazňuje význam zohlednění 
rovnosti pohlaví v legislativním procesu 
a při provádění právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 
bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 
místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky v raném věku, 
které je třeba vymýtit; opět připomíná své 
znepokojení z nízké účasti žen na 
pracovním trhu, v politice a na vyšších 
pozicích správních orgánů a vybízí vládu, 

15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 
bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 
místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky v raném věku, 
které je třeba vymýtit; zdůrazňuje, že je 
důležité poskytnout ženám a dívkám, které 
se staly obětí násilí, konkrétní možnosti 
a vyhlídky na nezávislou existenci; 
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aby přijala opatření vhodná k prosazování 
podstatnější úlohy žen v hospodářské a 
politické struktuře Turecka;

zdůrazňuje také, že je důležité potírat 
chudobu žen a zvýšit jejich sociální 
začlenění; vítá snahu vlády zvýšit počet 
dívek ve školách, díky níž se na úrovni 
základního vzdělávání podařilo rozdíl 
mezi dívkami a chlapci téměř odstranit, 
a vyzývá vládu, aby přijala veškerá nutná 
opatření, aby se tento rozdíl podařilo 
minimalizovat i na úrovni středoškolského 
vzdělávání; opět připomíná své 
znepokojení z nízké účasti žen na 
pracovním trhu, v politice a na vyšších 
pozicích správních orgánů a vybízí vládu, 
aby z rovnosti žen a mužů činila prioritu 
svého reformního úsilí a aby přijala 
opatření vhodná k prosazování podstatnější 
úlohy žen v hospodářské a politické 
struktuře Turecka; vyzývá politické strany, 
aby přijaly konkrétní opatření pro 
výraznější podporu a posílení aktivního 
zapojení žen do politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 
bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 
místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky v raném věku, 

15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 
bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 
místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky dětí, které je 
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které je třeba vymýtit; opět připomíná své 
znepokojení z nízké účasti žen na 
pracovním trhu, v politice a na vyšších 
pozicích správních orgánů a vybízí vládu, 
aby přijala opatření vhodná k prosazování 
podstatnější úlohy žen v hospodářské a 
politické struktuře Turecka;

třeba vymýtit; vyzývá k posílení úsilí o 
vymýcení tzv. „vražd ze cti“; opět 
připomíná své znepokojení z nízké účasti 
žen na pracovním trhu, v politice a na 
vyšších pozicích správních orgánů a vybízí 
vládu, aby přijala opatření vhodná 
k prosazování podstatnější úlohy žen 
v hospodářské a politické struktuře 
Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 
bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 
místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky v raném věku, 
které je třeba vymýtit; opět připomíná své 
znepokojení z nízké účasti žen na 
pracovním trhu, v politice a na vyšších 
pozicích správních orgánů a vybízí vládu, 
aby přijala opatření vhodná k prosazování 
podstatnější úlohy žen v hospodářské a 
politické struktuře Turecka;

15. lituje, že v posledních letech došlo v 
Turecku k nárůstu násilí páchaného na 
ženách; vyjadřuje podporu vzniku 
databáze, jež bude shromažďovat údaje o 
násilí páchaném na ženách a kterou 
v současné době připravuje ministerstvo 
pro rodinu a sociální politiku; žádá, aby 
stávající právní předpisy o budování 
azylových domů pro ženy, které se staly 
obětí domácího násilí, byly doplněny o 
patřičné navazující mechanismy pro 
případy, kdy obecní či místní orgány tyto 
azylové domy neposkytnou; podporuje 
úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 
politiku o zvýšení postihů za nucené sňatky 
v raném věku, které je třeba vymýtit; opět 
připomíná své znepokojení z nízké účasti 
žen na pracovním trhu, v politice a na 
vyšších pozicích správních orgánů a vybízí 
vládu, aby přijala opatření vhodná 
k prosazování podstatnější úlohy žen 
v hospodářské a politické struktuře 
Turecka;

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 
bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 
místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky v raném věku, 
které je třeba vymýtit; opět připomíná své 
znepokojení z nízké účasti žen na 
pracovním trhu, v politice a na vyšších 
pozicích správních orgánů a vybízí vládu, 
aby přijala opatření vhodná k prosazování 
podstatnější úlohy žen v hospodářské a 
politické struktuře Turecka;

15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 
bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 
místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky v raném věku, 
které je třeba vymýtit; opět připomíná své 
znepokojení z nízké účasti žen na 
pracovním trhu, v politice a na vyšších 
pozicích správních orgánů a vybízí vládu, 
aby přijala opatření vhodná k prosazování 
podstatnější úlohy žen v hospodářské a 
politické struktuře Turecka; vítá práci 
ministryně pro rodinnou a sociální 
politiku, paní Fatmy Şahinové, na 
ambiciózních reformách, jež v této oblasti 
zavedla;

Or. fr

Pozměňovací návrh 208
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 
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bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 
místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky v raném věku, 
které je třeba vymýtit; opět připomíná své 
znepokojení z nízké účasti žen na 
pracovním trhu, v politice a na vyšších 
pozicích správních orgánů a vybízí vládu, 
aby přijala opatření vhodná k prosazování 
podstatnější úlohy žen v hospodářské a 
politické struktuře Turecka;

bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 
místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky v raném věku, 
které je třeba vymýtit; opět připomíná své 
znepokojení z nízké účasti žen na 
pracovním trhu, v politice a na vyšších 
pozicích správních orgánů a vybízí vládu, 
aby přijala opatření vhodná k prosazování 
podstatnější úlohy žen v hospodářské a 
politické struktuře Turecka; vyzývá, aby 
bylo vynaloženo více úsilí na podporu 
vzdělávání a odborné přípravy dívek a žen 
s cílem zlepšit jejich vyhlídky, pokud jde o 
rovnocennou účast na sociálních, 
hospodářských a politických procesech v 
Turecku; 

Or. bg

Pozměňovací návrh 209
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 
bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 

15. vyjadřuje podporu vzniku databáze, jež 
bude shromažďovat údaje o násilí 
páchaném na ženách a kterou v současné 
době připravuje ministerstvo pro rodinu a 
sociální politiku; žádá, aby stávající právní 
předpisy o budování azylových domů pro 
ženy, které se staly obětí domácího násilí, 
byly doplněny o patřičné navazující 
mechanismy pro případy, kdy obecní či 
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místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky v raném věku, 
které je třeba vymýtit; opět připomíná své 
znepokojení z nízké účasti žen na 
pracovním trhu, v politice a na vyšších 
pozicích správních orgánů a vybízí vládu, 
aby přijala opatření vhodná k prosazování 
podstatnější úlohy žen v hospodářské a 
politické struktuře Turecka;

místní orgány tyto azylové domy 
neposkytnou; podporuje úsilí ministerstva 
pro rodinu a sociální politiku o zvýšení 
postihů za nucené sňatky v raném věku, 
které je třeba vymýtit; opět připomíná své 
znepokojení z nízké účasti žen na 
pracovním trhu, v politice a na vyšších 
pozicích správních orgánů a vybízí vládu, 
aby přijala opatření vhodná k prosazování 
podstatnější úlohy žen v hospodářské a 
politické struktuře Turecka; je zvlášť 
znepokojen velmi nízkou úrovní zapojení 
žen do politiky na místní úrovni a vyzývá 
všechny politické strany, aby nominovaly 
více žen kandidátek do místních voleb 
konaných v roce 2014; vítá, že byl v rámci 
10. plánu rozvoje (2014-2018) přijat 
genderově citlivý přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
Turecko i nadále projevovalo své 
odhodlání v oblasti ženských práv a 
rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, že toto 
odhodlání by mělo vycházet z porozumění, 
které uznává a respektuje ženy jako 
jednotlivce, a nikoli pouze jako rodinné 
příslušníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Graham Watson
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vybízí vládu, aby ve spolupráci se 
všemi zúčastněnými stranami vytvořila 
jednotnou a ucelenou národní vzdělávací 
politiku; ve světle výše uvedené 
skutečnosti zdůrazňuje, že by měla být 
zajištěna svoboda usazování, v jejímž 
rámci nebude žádný partner v rámci 
vzdělávacího systému, včetně soukromých 
subjektů, vyloučen z rozhodovacího 
procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. naléhavě žádá Turecko, aby se 
zaměřilo zejména na zlepšení a 
modernizaci vzdělávacího systému na 
všech úrovních prostřednictvím posílení 
výdajů na vzdělávání a výzkum; 
zdůrazňuje zejména, že je zapotřebí 
objektivně vyučovat dějepis, aby se 
zabránilo rozdmýchávání 
nacionalistických vášní a aby byli naopak 
studenti informováni o přínosech 
spolupráce a soužití různých etnik, 
národností a náboženství v širším 
regionu;

Or. el
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Pozměňovací návrh 213
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost;

Or. nl

Pozměňovací návrh 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
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reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 215
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

16. důrazně podporuje iniciativy vlády k 
ukončení činnosti teroristické organizace 
PKK; vybízí vládu, aby na základě 
náležitých konzultací se všemi příslušnými 
stranami dosáhla většího pokroku v 
podpoře sociálních, kulturních a 
hospodářských zájmů obyvatel kurdského 
původu; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány a Evropskou komisi, aby úzce 
spolupracovaly na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Metin Kazak
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

16. důrazně podporuje iniciativu vlády,
jejímž cílem je ukončení ozbrojených 
teroristických útoků a aktivit teroristické 
organizace PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány a Evropskou komisi, aby úzce 
spolupracovaly na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 

16. podporuje iniciativu vlády, v jejímž 
rámci usiluje o vyřešení kurdské otázky
prostřednictvím jednání s PKK; vybízí 
vládu, aby na základě náležitých konzultací 
s příslušnými stranami a s opozicí provedla
reformy, jichž je zapotřebí pro podporu
sociálních, kulturních a hospodářských 
práv kurdské komunity; vyzývá opozici, 
aby jednání a reformy aktivně podporovala 
jakožto důležitý krok, který bude přínosem 
pro celou tureckou společnost;
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orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 218
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity, a aby v rámci ústavního 
procesu usnadnila skutečný začátek 
prosazování základních práv pro všechny 
občany a plného uznávání těchto práv; 
vyzývá všechny politické strany, aby 
jednání a reformy aktivně podporovaly
jakožto důležitý krok, který bude přínosem 
pro celou tureckou společnost; vyjadřuje 
své znepokojení nad vysokým počtem věcí 
týkajících se spisovatelů a novinářů 
píšících o kurdské otázce a zatčení 
několika kurdských politiků, starostů, 
členů obecních rad, odborářů, právníků, 
demonstrantů a obránců lidských práv 
v souvislosti se soudním řízením s KCK; 
vyzývá turecké orgány k úzké spolupráci s 
Evropskou komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
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rozvoj v jihovýchodní oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozičními stranami navrhla 
reformy, jejichž cílem by byla podpora 
sociálních, kulturních a hospodářských 
práv kurdské komunity; vítá otevřenost 
vlády a slib povolit výuku mateřského 
jazyka na soukromých školách; je 
nicméně přesvědčen, že výuka mateřského 
jazyka by měla být poskytována v rámci 
veřejného vzdělávání; vítá slib, že dojde k 
povolení změny názvů obcí a provincií, a 
vyzývá, aby bylo místní obyvatelstvo úzce 
zapojeno do rozhodování o změně názvů; 
vyzývá různé opoziční strany, aby jednání 
a reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 220
Raimon Obiols
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá všechny 
politické síly, aby zajistily vhodnou 
politickou platformu a konstruktivně 
diskutovaly o kurdské otázce a aby 
usnadnily skutečný začátek prosazování 
základních práv pro všechny občany a 
plného uznávání těchto práv; vyzývá 
turecké orgány k úzké spolupráci s 
Evropskou komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK a dalšími kurdskými 
představiteli; vybízí vládu, aby na základě 
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stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla reformy, 
jejichž cílem by byla podpora sociálních, 
kulturních a hospodářských práv kurdské 
komunity; vyzývá opozici, aby jednání a 
reformy aktivně podporovala jakožto 
důležitý krok, který bude přínosem pro 
celou tureckou společnost; vyzývá turecké 
orgány k úzké spolupráci s Evropskou 
komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

16. důrazně podporuje iniciativu vlády, 
v jejímž rámci usiluje o vyřešení 
kurdského problému prostřednictvím 
jednání s PKK; vybízí vládu, aby na 
základě náležitých konzultací s příslušnými 
stranami a s opozicí navrhla skutečné 
reformy, jejichž cílem by byla podpora 
sociálních, kulturních a hospodářských 
práv kurdské komunity; vyzývá opozici, 
aby jednání a reformy aktivně podporovala 
jakožto důležitý krok, který bude přínosem 
pro celou tureckou společnost; vyzývá 
turecké orgány k úzké spolupráci s 
Evropskou komisí na posuzování programů 
realizovaných v rámci NPP, které by bylo 
možné využít v rámci projednávání 
kapitoly 22 s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj v jihovýchodní oblasti;

Or. it
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Pozměňovací návrh 223
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá očekávané urychlené provedení 
prohlášení záměru turecké vlády týkající 
se znovuotevření školy pro řeckou 
menšinu na ostrově Gökceada (Imbros), 
což by byl pozitivní krok k zachování 
dvoukulturní povahy tureckých ostrovů 
Gökceada (Imbros) a Bozcaada (Tenedos) 
v souladu s usnesením č. 1625 
Parlamentního shromáždění Rady 
Evropy; konstatuje však, že k řešení 
problémů, s nimiž se příslušníci řecké 
menšiny potýkají v souvislosti s jejich 
majetkovými právy, jsou zapotřebí další 
kroky;

Or. el

Pozměňovací návrh 224
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá znovuotevření školy pro řeckou 
menšinu na ostrově Gökçeada (Imbros), 
které představuje pozitivní krok k 
zachování dvoukulturní povahy ostrovů 
Gökçeada (Imbros) a Bozcaada 
(Tenedos), v souladu s usnesením č. 1625 
(2008) Parlamentního shromáždění Rady 
Evropy; v tomto ohledu vyzývá turecké 
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orgány, aby vzhledem ke klesajícímu 
počtu členů této menšiny vyzvaly k 
návratu rodin, které náleží k menšinám a 
které dříve odešly a jež si přejí návrat na 
ostrov, a aby jim tento návrat usnadnily; 
konstatuje rovněž, že jsou zapotřebí další 
kroky k řešení problémů, s nimiž se 
příslušníci řecké menšiny potýkají, 
zejména v souvislosti s jejich majetkovými 
právy;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. bere na vědomí, že jsou nadále 
hlášeny problémy, jimž čelí státní 
příslušníci EU při dědění a registraci 
majetku; vyzývá Turecko, aby ukončilo 
diskriminační politiky a postupy v tomto 
ohledu a aby uvedlo své právní předpisy a 
postupy do souladu s EÚLP a judikaturou 
ESLP;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. vyjadřuje politování nad přeměnou 
muzea Hagia Sofia v Trabzonu a Hagia 
Sofia v Izniku na mešitu a prohlášením 
tureckých politiků o plánovaných 
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podobných rozhodnutích, pokud jde o 
další křesťanské památky značného 
historického, symbolického a kulturního 
významu;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů; 
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením;

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
společnosti je důležitý sociální dialog a 
zapojení sociálních a hospodářských 
zájmových skupin; podtrhuje význam 
dalšího pokroku v oblastech, jako je 
sociální politika a zaměstnanost, zejména 
odstranění překážek, které brání účinnému 
fungování odborů v souladu se zájmy 
hospodářství a širší společnosti, řešení 
problému nehlášené práce, rozšíření 
oblastí, v nichž působí mechanismy 
sociální ochrany, a zvýšení zaměstnanosti 
žen a osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující
společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů; 
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 

17. domnívá se, že pro rozvoj 
demokratické společnosti má klíčový 
význam sociální dialog a zapojení 
sociálních partnerů, jež mohou zvýšit 
prosperitu jejích obyvatel; podtrhuje 
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zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením;

význam dalšího pokroku v oblastech, jako 
je sociální politika a zaměstnanost, 
zejména odstranění všech překážek, které 
brání činnosti svobodných odborů, 
vypracování státní strategie zaměstnanosti, 
řešení problému nehlášené práce, rozšíření 
oblastí, v nichž působí mechanismy 
sociální ochrany, a zvýšení zaměstnanosti 
žen a osob se zdravotním postižením;

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů;
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením;

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů;
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením; bere na vědomí postupné 
provádění zákonů č. 6289 a 6356 o 
odborových právech v soukromém a 
veřejném odvětví, avšak vyjadřuje 
znepokojení nad překážkami, které nadále 
brání účinnému fungování odborů; je 
zvlášť znepokojen neexistencí ochrany 
odborářů před diskriminací v podnicích s 
méně než 30 zaměstnanci; vyzývá, aby 
byly zákony o odborech provedeny v 
souladu s mezinárodními normami MOP, 
jež Turecko ratifikovalo;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 230
Salvador Sedó i Alabart

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů; 
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením;

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů; 
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením; zdůrazňuje význam otevření 
kapitoly 19 o sociální politice a 
zaměstnanosti pro dosažení rychlého 
pokroku v této oblasti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů; 
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů; 
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
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práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením;

práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením; poukazuje na to, že je důležité 
otevřít kapitolu 19 týkající se sociální 
politiky a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů; 
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením;

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů; 
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením; poukazuje na to, že je důležité 
otevřít kapitolu 19 týkající se sociální 
politiky a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 17. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
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společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů; 
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením;

společnosti má klíčový význam sociální 
dialog a zapojení sociálních partnerů; 
podtrhuje význam dalšího pokroku 
v oblastech, jako je sociální politika a 
zaměstnanost, zejména odstranění všech 
překážek, které brání účinnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
zaměstnanosti žen a osob se zdravotním 
postižením; vyzývá tudíž Turecko, aby 
souhlasilo s otevřením kapitoly 19;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. bere na vědomí, že jsou nadále 
hlášeny problémy, jimž čelí státní 
příslušníci EU při dědění a registraci 
majetku, a vyzývá Turecko, aby ukončilo 
diskriminační politiky a postupy v tomto 
ohledu a aby uvedlo své právní předpisy a 
postupy do souladu s EÚLP;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyjadřuje vážné obavy ze směru, 
který může nabrat reformní úsilí v 
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Turecku a jeho náplň, pokud jde o 
ochranu základních svobod a kurdskou 
otázku, vzhledem k tomu, že v důsledku 
stávající krize vyvolané korupčním 
skandálem, který otřásl domácím i 
mezinárodním veřejným míněním, a 
vzhledem k v současnosti hluboce 
zakořeněnému rozdělení islámské 
společnosti hrozí, že v Turecku nastane 
dlouhé období intenzivní konfrontace;

Or. el

Pozměňovací návrh 236
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná obavy tureckého 
veřejného mínění z neschopnosti účetního 
dvora prověřit řadu státních institucí 
vzhledem k nedostatečnému prosazování 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. všímá si, že bylo dosaženo pouze 
malého pokroku v oblasti pracovních práv 
a práv odborů; s politováním konstatuje, 
že právní předpisy týkající se práv 
odborových organizací stále nejsou v 
souladu s normami EU a Mezinárodní 
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organizace práce (MOP) a že na 
kolektivní odborové akce se vztahuje 
mnoho omezení; vyzývá Turecko, aby 
pokračovalo v práci na nových právních 
předpisech v této oblasti a uvedlo je do 
souladu s acquis EU a úmluvami MOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá Turecko, aby uvedlo svůj 
legislativní rámec v oblasti pohybu 
kapitálu a plateb do souladu s acquis, a to 
včetně postupné liberalizace nabývání 
nemovitostí občany EU a odstranění jejich 
diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budování dobrých sousedských vztahů Nedostatek Turecka č. 3: Budování 
dobrých sousedských vztahů

Or. nl

Pozměňovací návrh 240
Marietta Giannakou
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí pokračující úsilí 
Turecka a Řecka o zlepšení svých 
dvoustranných vztahů, a to 
i prostřednictvím dvoustranných jednání; 
vyjadřuje však politování nad tím, že 
nebyla odvolána hrozba casus belli, kterou 
vyhlásilo Velké národní shromáždění 
Turecka vůči Řecku;

18. bere na vědomí pokračující úsilí 
Turecka a Řecka o zlepšení svých 
dvoustranných vztahů, a to 
i prostřednictvím dvoustranných jednání; 
vyjadřuje však politování nad tím, že 
nebyla odvolána hrozba casus belli, kterou 
vyhlásilo Velké národní shromáždění 
Turecka vůči Řecku; naléhavě žádá 
tureckou vládu, aby ukončila opakované 
narušování řeckého vzdušného prostoru a 
teritoriálních vod, jakož i přelety 
tureckých vojenských letadel nad řeckými 
ostrovy; vybízí tureckou vládu, aby
respektovala mezinárodní právo a 
upustila od aktivit, jako jsou průzkumné 
činnosti v oblastech náležejících ke 
kontinentálnímu šelfu či do mořských zón 
členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí pokračující úsilí 
Turecka a Řecka o zlepšení svých 
dvoustranných vztahů, a to 
i prostřednictvím dvoustranných jednání; 
vyjadřuje však politování nad tím, že 
nebyla odvolána hrozba casus belli, kterou 
vyhlásilo Velké národní shromáždění 
Turecka vůči Řecku;

18. bere na vědomí pokračující úsilí 
Turecka a Řecka o zlepšení svých 
dvoustranných vztahů, a to 
i prostřednictvím dvoustranných jednání; 
vyjadřuje však politování nad tím, že 
nebyla odvolána hrozba casus belli, kterou 
vyhlásilo Velké národní shromáždění 
Turecka vůči Řecku, a nad pokračujícím 
narušováním řeckého vzdušného prostoru 
a teritoriálních vod;
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Or. el

Pozměňovací návrh 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí pokračující úsilí 
Turecka a Řecka o zlepšení svých 
dvoustranných vztahů, a to 
i prostřednictvím dvoustranných jednání; 
vyjadřuje však politování nad tím, že 
nebyla odvolána hrozba casus belli, kterou 
vyhlásilo Velké národní shromáždění 
Turecka vůči Řecku;

18. bere na vědomí pokračující úsilí 
Turecka a Řecka o zlepšení svých 
dvoustranných vztahů, a to 
i prostřednictvím dvoustranných jednání; 
považuje však za nepřijatelné, že nebyla 
odvolána hrozba casus belli, kterou 
vyhlásilo Velké národní shromáždění 
Turecka vůči Řecku;

Or. de

Pozměňovací návrh 243
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vítá stále přátelštější vztahy mezi 
Tureckem a kurdskou regionální vládou v 
Iráku, zejména pokud jde o jejich 
spolupráci v oblasti dodávek energie a 
výstavby dalších ropovodů; těší jej, že to 
přispěje k hospodářskému rozvoji 
autonomního Regionu Kurdistánu v 
Iráku; zdůrazňuje potenciální pozitivní 
symboliku těchto vztahů pro uvolnění 
vnitřního napětí v Turecku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá tureckou vládu, aby se zdržela 
veškerých opatření, jež poškozují dobré 
sousedské vztahy a nejsou v souladu s 
mezinárodním právem a zásadou 
mírového urovnávání sporů, například 
aby neprováděla průzkumné činnosti v 
oblastech náležejících ke kontinentálnímu 
šelfu či do mořských zón členských států 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. důrazně vyzývá k tomu, aby se 
zabránilo jakékoli hrozbě, zdroji napětí 
nebo jednání, které by mohlo poškodit 
dobré sousedské vztahy a mírové urovnání 
sporů; zdůrazňuje veškerá svrchovaná 
práva, která mají členské státy EU, včetně 
práva uzavírat dvoustranné dohody 
v souladu s acquis EU a s mezinárodním 
právem, včetně Úmluvy OSN o mořském 
právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Marusya Lyubcheva
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vítá ukončení práce společného 
výboru pro nevyřešené otázky mezi 
Bulharskou republikou a Tureckou 
republikou a vyzývá k vynaložení 
soustavného úsilí o vyřešení otázek 
majetkových práv bulharských thráckých 
uprchlíků v souladu doporučeními, jež 
vydal Evropský parlament ve svých 
usneseních z roku 20071 a z roku 20112 ke 
zprávám o pokroku Turecka na cestě k 
přistoupení;

__________________
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
21. května 2008 o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2007, Úř. věst. C 279, 
19.11.2009;

2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
29. března 2012 o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2011, Úř. věst. C 257, 
6.9.2009;

Or. bg

Pozměňovací návrh 247
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá tureckou vládu, aby bez dalších 
odkladů podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS), a připomíná plnou 
legitimitu výlučné ekonomické zóny 
Kyperské republiky;

vypouští se

Or. en



AM\1015246CS.doc 31/80 PE526.339v01-00

CS

Pozměňovací návrh 248
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá tureckou vládu, aby bez dalších 
odkladů podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS), a připomíná plnou 
legitimitu výlučné ekonomické zóny 
Kyperské republiky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá tureckou vládu, aby bez dalších 
odkladů podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS), a připomíná plnou 
legitimitu výlučné ekonomické zóny 
Kyperské republiky;

19. znovu zdůrazňuje, že EU, její členské 
státy a všechny ostatní kandidátské země 
podepsaly Úmluvu Organizace spojených 
národů o mořském právu (UNCLOS) a že 
tato úmluva je součástí acquis 
communautaire; vyzývá tureckou vládu, 
aby bez dalších odkladů podepsala a 
ratifikovala úmluvu UNCLOS, a 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá tureckou vládu, aby bez dalších 
odkladů podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS), a připomíná plnou 
legitimitu výlučné ekonomické zóny 
Kyperské republiky;

19. vyzývá tureckou vládu, aby bez dalších 
odkladů podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS), která je součástí acquis 
communautaire, a připomíná plnou 
legitimitu výlučné ekonomické zóny 
Kyperské republiky; vyzývá Turecko, aby 
respektovalo svrchovaná práva všech 
členských států EU, k nimž patří mimo 
jiné právo uzavírat dvoustranné dohody a 
provádět průzkum přírodních zdrojů a 
využívat jich, v souladu s acquis EU a s 
mezinárodním právem, včetně Úmluvy 
OSN o mořském právu; zdůrazňuje 
rovněž nutnost respektovat svrchovanost 
členských států nad jejich teritoriálními 
vodami; vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko pokračuje v narušování 
svrchovanosti, územní celistvosti a 
jurisdikce v rámci výlučné ekonomické 
zóny Kyperské republiky tím, že vydává 
prohlášení protestující proti vrtným 
pracím Kyperské republiky a hrozí 
odvetou vůči společnostem, které se podílí 
na průzkumu na Kypru;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá tureckou vládu, aby bez dalších 
odkladů podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS), a připomíná plnou 
legitimitu výlučné ekonomické zóny 

19. vyzývá tureckou vládu, aby bez dalších 
odkladů podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS), která je součástí acquis 
communautaire, a připomíná plnou 
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Kyperské republiky; legitimitu výlučné ekonomické zóny 
Kyperské republiky; vyjadřuje závažné 
znepokojení ohledně veřejně 
vyhlašovaných výhrůžek Turecka 
adresovaných Kyperské republice a 
naléhavě Turecko vyzývá, aby se zdrželo 
jakýchkoli výhružek a vměšování a zásahů 
do svrchovaných práv Kyperské republiky 
v jejích teritoriálních vodách, výlučné 
ekonomické zóně a vzdušném prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá tureckou vládu, aby bez dalších 
odkladů podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS), a připomíná plnou 
legitimitu výlučné ekonomické zóny 
Kyperské republiky;

19. vyzývá tureckou vládu, aby bez dalších 
odkladů podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS), která je nedílnou 
součástí acquis Společenství, a připomíná 
plnou legitimitu výlučné ekonomické zóny 
Kyperské republiky;

Or. el

Pozměňovací návrh 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Turecko, aby přestalo bránit 
legitimnímu úsilí a iniciativám Kyperské 
republiky a zahraničních společností, 
které provádějí vrty ve výlučné 
ekonomické zóně Kyperské republiky 



PE526.339v01-00 34/80 AM\1015246CS.doc

CS

s cílem nalézt zde plyn a ropu; vyzývá 
Turecko, aby přestalo porušovat acquis 
communautaire a mezinárodní mořské 
právo, které je nezbytnou součástí jednání 
s EU o přistoupení, a aby přijalo předpisy 
a legislativní a politický rámec 
odpovídající kandidátskému státu, který 
by měl plně respektovat svrchovaná práva 
všech členských států, jak je stanoveno ve 
Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že je v zájmu dobrých 
sousedských vztahů a uprostřed 
hospodářské krize v Řecku zapotřebí, aby 
Turecko iniciovalo vzájemné snižování 
nákladného vojenského vybavení, aby tak 
mohly být úspory dosažené tímto 
způsobem nasměrovány do oblasti 
sociálních opatření v zájmu boje proti 
chudobě, snižování nezaměstnanosti a 
další podpory hospodářsky zranitelných 
odvětví společnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá tureckou vládu, aby se zdržela 
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jakýchkoli hrozeb či kroků proti 
svrchovaným právům a jurisdikcím 
Kyperské republiky v jejích teritoriálních 
vodách a výlučné ekonomické zóně;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo 
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož by 
bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své ozbrojené 
síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN; 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
příznivou atmosféru vedoucí k úspěšnému 
zvládnutí probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo 
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, a 
vydalo společné prohlášení vyjasňující 
zásady vyjednávacího procesu pod záštitou 
generálního tajemníka OSN a v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN a hodnotami a zásadami, na nichž je 
EU založena; vyzývá Turecko, aby 
neprodleně začalo stahovat své ozbrojené 
síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN; 
bere na vědomí návrhy kyperské vlády na 
řešení výše uvedených otázek; zároveň 
vyjadřuje politování nad tím, že Turecko 
v roce 2010 mimo jiné odmítlo návrh 
vlády Kyperské republiky, aby byl mimo 
jiné otevřen přístav Famagusta pod 
záštitou EU, což by umožnilo uskutečnění 
obchodních transakcí mezi EU a 
tureckými Kypřany přes tento přístav;

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své 
ozbrojené síly z Kypru a v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 
(1984) předalo uzavřenou část města 
Famagusta OSN; vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav ve Famagustě, 
a podpořila tak příznivou atmosféru 
vedoucí k úspěšnému zvládnutí 
probíhajících jednání o znovusjednocení
a umožnila kyperským Turkům 
obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení 
vycházejícího z koncepce společné 
existence dvou pásem, dvou komunit a 
politické rovnosti, kterou schválila OSN, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby nadále aktivně 
podporovalo jednání, jejichž cílem je 
spravedlivé, komplexní a životaschopné 
řešení, jehož by bylo dosaženo pod záštitou 
generálního tajemníka OSN a v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN; vyzývá Kyperskou republiku, aby
umožnila přijetí nařízení o přímém 
obchodu, které by kyperským Turkům 
umožnilo obchodovat přímo s EU, a to 
způsobem, který je přijatelný pro všechny 
strany, a podpořila tak příznivou atmosféru 
vedoucí k úspěšnému zvládnutí 
probíhajících jednání o znovusjednocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
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spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své ozbrojené 
síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN; 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
příznivou atmosféru vedoucí k úspěšnému 
zvládnutí probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

spravedlivého a životaschopného řešení 
vycházejícího z koncepce společné 
existence dvou pásem, dvou komunit a 
politické rovnosti, kterou schválila OSN, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby nadále podporovalo
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; 
naléhavě všechny strany vyzývá, aby se 
zavázaly jednat o usnadnění volného 
pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob, 
jakož i o řešení problematiky vlastnických 
práv na Kypru; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru 
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo čtvrť Varoša1

Organizaci spojených národů; vyzývá 
Kyperskou republiku, aby umožnila přijetí 
nařízení o přímém obchodu2, které by 
kyperským Turkům umožnilo obchodovat
přímo s EU, a to způsobem, který je 
přijatelný pro všechny strany, a podpořila 
tak příznivou atmosféru vedoucí 
k úspěšnému zvládnutí probíhajících 
jednání o znovusjednocení; 

__________________
1 Došlo k faktické chybě – rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 žádá Turecko, aby 
zahájilo stahování svých sil ze čtvrti 
Varoša, která je součástí města 
Famagusta. Famagusta by také v tomto 
případě mohla být mylně pokládána za 
celou oblast. 
2 Evropská komise navrhla v roce 2004 
dohodu o volném obchodu se Severním 
Kyprem, avšak tato dohoda je od té doby 
zadržována v Radě (ačkoli již vstoupila 
v platnost Lisabonská smlouva).

Or. en
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Pozměňovací návrh 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo 
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své ozbrojené 
síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN; 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
příznivou atmosféru vedoucí k úspěšnému 
zvládnutí probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého, demokratického 
a životaschopného řešení, jež by bylo 
přijatelné pro obě komunity, v souladu s 
protokolem č. 10 a hodnotami a zásadami, 
na nichž je EU založena; žádá Turecko, 
aby aktivně podpořilo jednání, jejichž 
cílem je spravedlivé, komplexní a 
životaschopné řešení, jehož by bylo 
dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a pozitivní a katalyzační 
podpory EU, tak aby byly demokratické 
hodnoty a zásady plně respektovány a 
zakotveny a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby neprodleně začalo stahovat 
své ozbrojené síly z Kypru a v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 
(1984) předalo uzavřenou část města 
Famagusta jeho legitimním obyvatelům 
a OSN, a podpořilo tak úsilí o komplexní 
řešení; vyzývá zároveň Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav ve Famagustě, 
a podpořila tak příznivou atmosféru 
vedoucí k úspěšnému zvládnutí 
probíhajících jednání o znovusjednocení 
a umožnila kyperským Turkům 
obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany, a to v 
souladu s mezinárodním právem a acquis 
communautaire a při plném 
respektováním svrchovaných práv 
Kyperské republiky, která je členským 
státem EU, jak stanoví protokol č. 10 a 
Smlouvy; bere na vědomí návrhy kyperské 
vlády na řešení výše uvedených otázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo 
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své ozbrojené 
síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN; 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
příznivou atmosféru vedoucí k úspěšnému 
zvládnutí probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
komplexního spravedlivého 
a životaschopného řešení, jež by bylo 
přijatelné pro obě komunity, a vybízí 
vedoucí představitele obou komunit, aby 
dosáhli konsenzu ve věci očekávaných 
společných prohlášení; žádá Turecko, aby 
aktivně podpořilo jednání, jejichž cílem je 
spravedlivé, komplexní a životaschopné 
řešení, jehož by bylo dosaženo pod záštitou 
generálního tajemníka OSN a v souladu 
s mezinárodním právem a příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby neprodleně začalo stahovat 
své ozbrojené síly z Kypru a v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 
(1984) předalo uzavřenou část města 
Famagusta OSN; připomíná návrh 
Kyperské republiky, aby pod záštitou EU 
paralelně otevřela přístav ve Famagustě, 
a podpořila tak příznivou atmosféru 
vedoucí k úspěšnému zvládnutí 
probíhajících jednání o znovusjednocení 
a umožnila oběma komunitám obchodovat 
podle práva přijatelného pro všechny 
strany; bere na vědomí návrhy kyperské 
vlády na řešení výše uvedených otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své ozbrojené 
síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN; 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
příznivou atmosféru vedoucí k úspěšnému 
zvládnutí probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení a 
uznává obavy a zájmy obou komunit; žádá 
Turecko a Řecko, aby aktivně podpořily
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; v 
rámci opatření budujících vzájemnou 
důvěru vyzývá Turecko, aby začalo 
stahovat své ozbrojené síly z Kypru a 
v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) dosáhlo pokroku v 
předávání uzavřené části města Famagusta 
OSN, a vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě a umožnila 
fungování letiště Ercan jako 
mezinárodního letiště, a to s jeho kódy 
zapsanými a uznanými ze strany IATA a 
ICAO, a podpořila tak příznivou atmosféru 
vedoucí k úspěšnému zvládnutí 
probíhajících jednání o znovusjednocení 
a umožnila přijetí nařízení o přímém 
obchodu, které umožní kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
některých z výše uvedených otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
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znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo 
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své ozbrojené 
síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN; 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
příznivou atmosféru vedoucí k úspěšnému 
zvládnutí probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo 
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své ozbrojené 
síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN; 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
příznivou atmosféru vedoucí k úspěšnému 
zvládnutí probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; vítá
návrhy kyperské vlády na řešení výše 
uvedených otázek; dále vítá známky
spolupráce mezi oběma stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity;
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své ozbrojené 

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity;
podporuje úsilí o znovuzahájení jednání, 
jejichž cílem je spravedlivé, komplexní a 
životaschopné řešení, jehož by bylo 
dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své ozbrojené 



PE526.339v01-00 42/80 AM\1015246CS.doc

CS

síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN;
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
příznivou atmosféru vedoucí k úspěšnému 
zvládnutí probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN;
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
příznivou atmosféru vedoucí k úspěšnému 
zvládnutí probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo 
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své
ozbrojené síly z Kypru a v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 
(1984) předalo uzavřenou část města 
Famagusta OSN; vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav ve Famagustě, 
a podpořila tak příznivou atmosféru 
vedoucí k úspěšnému zvládnutí 
probíhajících jednání o znovusjednocení 
a umožnila kyperským Turkům 
obchodovat přímo a podle práva 

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo 
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby zahájilo úplné stažení svých 
ozbrojených sil z Kypru a v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 
(1984) předalo uzavřenou část města 
Famagusta OSN; vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav ve Famagustě, 
a podpořila tak příznivou atmosféru 
vedoucí k úspěšnému zvládnutí 
probíhajících jednání o znovusjednocení 
a umožnila kyperským Turkům 
obchodovat přímo a podle práva 
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přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo 
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své ozbrojené 
síly z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN; 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
příznivou atmosféru vedoucí k úspěšnému 
zvládnutí probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

20. opětovně vyjadřuje rozhodnou podporu 
znovusjednocení Kypru na základě 
spravedlivého a životaschopného řešení, 
jež by bylo přijatelné pro obě komunity; 
žádá Turecko, aby aktivně podpořilo 
jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 
komplexní a životaschopné řešení, jehož 
by bylo dosaženo pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a 
hodnotami a zásadami, na nichž je EU 
založena; vyzývá Turecko, aby neprodleně 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru 
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo uzavřenou část 
města Famagusta OSN; vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav ve Famagustě, 
a podpořila tak příznivou atmosféru 
vedoucí k úspěšnému zvládnutí 
probíhajících jednání o znovusjednocení 
a umožnila kyperským Turkům 
obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; bere na 
vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 
výše uvedených otázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 266
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. připomíná, že Turecko provedlo v 
roce 1974 invazi na Kypr a že od té doby 
okupuje severní část ostrova; připomíná, 
že Turecko Kypr neuznává, což znamená, 
že zčásti neuznává ani EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 267
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vítá společné prohlášení starostů, 
pana Alexise Galanose a pana Oktaye 
Kayalpa ze dne 10. prosince 2013, v němž 
vyjádřili silnou podporu sjednocení města 
Famagusta;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Turecko, aby se zdrželo 
jakéhokoli nového usazování tureckých
občanů na ostrově, protože by se tak dál 
měnila demografická rovnováha 
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a snižovala by se loajalita jeho občanů 
vůči budoucímu společnému státu 
založenému na společné minulosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá tureckou vládu, aby plně 
dodržovala své právní závazky 
vyplývajícími z acquis communautaire, 
zejména z prohlášení Evropského 
společenství a jeho členských států ze dne 
21. září 2005;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí Turecka zajistit Výboru 
pro pohřešované osoby přístup na ohrazené 
vojenské území na severu Kypru a vybízí 
Turecko, aby výboru poskytlo přístup do 
příslušných archivů a vojenských pásem 
pro účely exhumací; vyzývá k tomu, aby 
byla činnosti výboru pro pohřešované 
osoby věnována zvláštní pozornost;

21. bere na vědomí rozhodnutí Turecka 
zajistit Výboru pro pohřešované osoby 
přístup na ohrazené vojenské území na 
severu Kypru a vybízí Turecko, aby výboru 
poskytlo plný přístup do příslušných 
archivů a vojenských pásem pro účely 
exhumací a přijalo veškerá další vhodná 
opatření v humanitární otázce 
pohřešovaných osob v souladu se závěry 
ESLP; vyzývá k tomu, aby byla činnosti 
výboru pro pohřešované osoby věnována 
zvláštní pozornost, a vyzývá Turecko, aby 
napomáhalo při urychlování těchto 
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postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí Turecka zajistit Výboru 
pro pohřešované osoby přístup na 
ohrazené vojenské území na severu Kypru 
a vybízí Turecko, aby výboru poskytlo 
přístup do příslušných archivů a 
vojenských pásem pro účely exhumací; 
vyzývá k tomu, aby byla činnosti výboru 
pro pohřešované osoby věnována zvláštní 
pozornost;

21. vítá rozhodnutí Turecka zajistit Výboru 
pro pohřešované osoby přístup do 
vojenských zón na severu Kypru a dále 
vybízí Turecko, aby nadále intenzivně 
podporovalo práci tohoto výboru, 
například aby poskytlo přístup do 
příslušných archivů a vojenských pásem 
pro účely exhumací; vyzývá k tomu, aby 
byla činnosti výboru pro pohřešované 
osoby věnována zvláštní pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí Turecka zajistit Výboru 
pro pohřešované osoby přístup na ohrazené 
vojenské území na severu Kypru a vybízí 
Turecko, aby výboru poskytlo přístup do 
příslušných archivů a vojenských pásem 
pro účely exhumací; vyzývá k tomu, aby 
byla činnosti výboru pro pohřešované 
osoby věnována zvláštní pozornost;

21. bere na vědomí rozhodnutí Turecka 
zajistit Výboru pro pohřešované osoby 
přístup na ohrazené vojenské území na 
severu Kypru a vybízí Turecko, aby výboru 
poskytlo plný přístup do všech příslušných 
archivů a vojenských pásem pro účely 
exhumací; vyzývá k tomu, aby byla 
činnosti výboru pro pohřešované osoby 
věnována zvláštní pozornost a úcta;
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Or. en

Pozměňovací návrh 273
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí Turecka zajistit Výboru 
pro pohřešované osoby přístup na ohrazené 
vojenské území na severu Kypru a vybízí 
Turecko, aby výboru poskytlo přístup do 
příslušných archivů a vojenských pásem 
pro účely exhumací; vyzývá k tomu, aby 
byla činnosti výboru pro pohřešované 
osoby věnována zvláštní pozornost;

21. vítá rozhodnutí Turecka zajistit Výboru 
pro pohřešované osoby přístup na ohrazené 
vojenské území v okupované části Kypru a 
vybízí Turecko, aby výboru poskytlo plný 
přístup do všech příslušných archivů a 
vojenských pásem pro účely exhumací; 
vyzývá k tomu, aby byla činnosti výboru 
pro pohřešované osoby věnována zvláštní 
pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí Turecka zajistit Výboru 
pro pohřešované osoby přístup na ohrazené 
vojenské území na severu Kypru a vybízí 
Turecko, aby výboru poskytlo přístup do 
příslušných archivů a vojenských pásem 
pro účely exhumací; vyzývá k tomu, aby 
byla činnosti výboru pro pohřešované 
osoby věnována zvláštní pozornost;

21. vítá rozhodnutí Turecka zajistit Výboru 
pro pohřešované osoby přístup na ohrazené 
vojenské území na severu Kypru a vybízí 
obě strany, aby výboru poskytly přístup do 
příslušných archivů a vojenských pásem 
pro účely exhumací; vyzývá k tomu, aby 
byla činnosti výboru pro pohřešované 
osoby věnována zvláštní pozornost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 275
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyjadřuje politování nad tureckou 
politikou usídlování a vyzývá Turecko, 
aby zastavilo další usídlování tureckých 
občanů na Kypru, což je v rozporu 
s Ženevskou úmluvou a se zásadami 
mezinárodního práva, neboť mění 
demografickou rovnováhu na ostrově 
a brání tomu, aby bylo v budoucnu 
nalezeno řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Turecko, aby ukončilo 
současné nelegální usazování a aby se 
zdrželo jakéhokoli nového nelegálního 
usazování tureckých občanů na ostrově, 
jelikož by to vedlo k dalšímu narušování 
demografické rovnováhy a ke snižování 
loajality občanů na ostrově; vyzývá 
Turecko, aby se v souladu s Ženevskou 
úmluvou a zásadami mezinárodního 
práva zabývalo touto otázkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Turecko, aby se v souladu 
s Ženevskou úmluvou a zásadami 
mezinárodního práva zabývalo otázkou 
osídlování ostrova tureckými občany 
(osadníky); 

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. žádá Turecko, aby zajistilo 
dodržování práv všech vysídlených osob 
na Kypru, včetně příslušníků 
náboženských menšin, kteří by měli mít 
možnost svobodně uplatňovat svá 
náboženská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. naléhavě vyzývá Turecko, aby přijalo 
konkrétní opatření, která by ukončila 
ničení míst kulturního a náboženského 
dědictví v severní části Kypru, čímž by se 
zachránila hodnotná součást evropské 
a světové civilizace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO díky tomu, že zruší své 
veto vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá současně 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 281
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO díky tomu, že zruší své 
veto vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá současně 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 282
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO díky tomu, že zruší své 
veto vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá současně 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří, což by 
umožnilo posílení spolupráce NATO-EU, 
zejména v oblasti civilního krizového 
řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO díky tomu, že zruší své 
veto vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá současně
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko a všechny ostatní strany, aby 
umožnily politický dialog mezi EU a 
NATO, včetně spolupráce mezi EU a 
NATO ohledně Kypru, a v důsledku toho 
vyzývá Kyperskou republiku, aby zrušila 
své veto namířené proti účasti Turecka 
v Evropské obranné agentuře a umožnila 
splnění závazků Turecka vůči této 
agentuře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO díky tomu, že zruší své 
veto vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá současně 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské
obranné agentuře;

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO díky tomu, že zruší své 
veto vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá současně 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře; vyzývá Turecko, aby se 
více přiblížilo společnému přístupu 
Evropské unie k zahraniční a 
bezpečnostní politice; vyzývá Radu pro 
zahraniční věci a vysokou představitelku, 
aby s Tureckem vedly častější konzultace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO díky tomu, že zruší své 
veto vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá současně 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO díky tomu, že zruší své 
veto vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá současně 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
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obranné agentuře; obranné agentuře; vítá záměr Kyperské 
republiky připojit se k programu NATO 
Partnerství pro mír, který může danou 
situaci změnit, a naléhavě vyzývá 
Turecko, aby zaujalo stejně konstruktivní 
postoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO díky tomu, že zruší své 
veto vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá současně 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

22. zdůrazňuje význam uceleného a 
komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO díky tomu, že zruší své 
veto vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá současně 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře; vítá záměr Kyperské 
vlády připojit se k programu NATO 
Partnerství pro mír a naléhavě žádá 
Turecko, aby přijalo stejně konstruktivní 
přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. naléhavě žádá Turecko, aby přijalo 
opatření a ukončilo ekologickou 
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katastrofu na hoře Pentadaktylos, 
způsobenou neregulovanou těžbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. připomíná Turecku, že rozsudek 
ESLP ve čtvrté mezistátní věci Kypr. v. 
Turecko se neomezuje na otázku 
pohřešovaných osob; 

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. v návaznosti na zásady demokracie 
a v souladu s čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii vyzývá obě 
komunity na Kypru, aby vyslaly své 
zástupce do Evropského parlamentu s tím, 
že do dosažení komplexního řešení budou 
kyperští Turci zastoupeni pozorovateli 
obdobně, jako je tomu v Parlamentním 
shromáždění Rady Evropy, a to bez 
dodatečných nákladů pro rozpočet;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Takis Hadjigeorgiou
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. naléhavě žádá Turecko a Arménii, aby 
přistoupily k normalizaci vzájemných
vztahů, a to bezpodmínečnou ratifikací 
protokolů o navázání diplomatických 
vztahů, otevřením hranic a aktivním 
prohlubováním vzájemných vztahů, 
zejména pokud jde o přeshraniční 
spolupráci a hospodářskou integraci;

23. naléhavě žádá Turecko, aby přistoupilo
k normalizaci vztahů s Arménií, a to 
bezpodmínečnou ratifikací protokolů o 
navázání diplomatických vztahů, 
otevřením hranic a aktivním 
prohlubováním vzájemných vztahů, 
zejména pokud jde o přeshraniční 
spolupráci a uznání arménské genocidy;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. s ohledem na některá neuvážená 
iredentistická prohlášení předsedy vlády 
Erdogana vyzývá turecké orgány, aby se 
zdržely jakékoli provokativní rétoriky v 
souvislosti s regiony v sousedních zemích, 
jež by mohly mít destabilizační dopad na 
dobré sousedské vztahy s členskými státy 
EU, nebo v souvislosti s určitými zeměmi 
západního Balkánu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá tureckou vládu, aby zločiny 
spáchané na Arménech v letech 1915 a 
1916, při nichž podle odborných studií 
zahynulo více než 1,5 milionu lidí, uznala 
za genocidu;

Or. de

Pozměňovací návrh 293
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Turecko, aby vynaložilo větší 
úsilí na posílení dobrých sousedských 
vztahů s dalšími zeměmi Balkánu a aby se 
zdrželo přijímání oficiálních postojů, jež 
jsou neslučitelné s členstvím v EU, útočí 
na národní důstojnost a zpochybňují 
svrchovanost a územní celistvost 
sousedních zemí; 

Or. bg

Pozměňovací návrh 294
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. pod záštitou OSN vyzývá EU – zvláště 
v době řeckého předsednictví – a vlády 
Turecka, Řecka, Kyperské republiky a 
Severního Kypru, aby vynaložily společné 
úsilí na vyřešení kyperské otázky, s 
vědomím, že její nevyřešení má zásadní 
vliv na vztahy EU a Turecka;
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Or. en

Pozměňovací návrh 295
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Podnadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Prohlubování spolupráce mezi EU 
a Tureckem

Nedostatek Turecka č. 4: Prohlubování 
spolupráce mezi EU a Tureckem

Or. nl

Pozměňovací návrh 296
Renate Sommer

Návrh usnesení
Podnadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Prohlubování spolupráce mezi EU 
a Tureckem

Spolupráce mezi EU a Tureckem

Or. de

Pozměňovací návrh 297
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES 
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 

24. lituje, že Turecko neprovedlo 
dodatkový protokol k dohodě o přidružení 
mezi ES a Tureckem vůči všem členským 
státům; připomíná, že nevyřešení kyperské 
otázky nadále ovlivňuje vztahy mezi EU a 
Tureckem, a vyzývá tudíž všechny dotčené 
strany, aby vynaložily společné úsilí o její 
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vyjednávací proces; vyřešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES 
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

24. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES 
a Tureckem vůči všem členským státům; 
vyzývá Turecko, aby otevřelo své přístavy 
a letiště, a uvolnilo tak embargo, které 
uvalilo na plavidla a letadla Kyperské 
republiky; vyzývá tureckou vládu, aby 
plně, bez diskriminace a neprodleně 
provedla dodatkový protokol; připomíná, 
že odmítnutí uplatňovat tento protokol
nadále velmi negativním způsobem 
ovlivňuje vyjednávací proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES 
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 

24. odsuzuje skutečnost, že Turecko i přes 
opakované výzvy nesplnilo svůj závazek 
uvedený v prohlášení Evropského 
společenství a jeho členských států ze dne 
21. září 2005 a odmítlo dostát své 
povinnosti plně a nediskriminačně 
uplatňovat dodatkový protokol k dohodě 
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vyjednávací proces; o přidružení mezi ES a Tureckem vůči 
všem členským státům; připomíná, že toto
nesplnění a odmítnutí uznat Kyperskou 
republiku nadále velmi negativním 
způsobem ovlivňuje vyjednávací proces; 
vyjadřuje hluboké politování nad
prohlášeními, hrozbami a kroky tureckých 
představitelů proti členskému státu či nad 
zdroji napětí nebo jednáním, které by 
mohlo nepříznivě ovlivnit dobré sousedské 
vztahy a mírové urovnání sporů; naléhavě 
proto žádá Turecko, aby splnilo své 
závazky a plně a neprodleně provedlo 
tento protokol;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES 
a Tureckem vůči všem členským státům;
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje
vyjednávací proces;

24. v souvislosti s opatřeními pro 
budování důvěry, jako jsou opatření 
uvedená výše v bodě 20 (v pozměněném 
znění), naléhavě žádá Turecko, aby 
dostálo své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES 
a Tureckem vůči všem členským státům, 
neboť by to zásadním způsobem ovlivnilo
vyjednávací proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES 
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

24. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES 
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí v současné 
době znemožňuje jakýkoli skutečný 
pokrok ve vyjednávání;

Or. it

Pozměňovací návrh 302
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES 
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

24. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES 
a Tureckem vůči všem členským státům, 
jakož i skutečnost, že Evropská unie stále 
nepřijala nezbytná opatření k odstranění 
izolace kyperských Turků, jak je uvedeno 
v závěrech Rady EU ze dne 26. dubna 
2004; připomíná, že toto odmítnutí nadále 
velmi negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka neúčastnit se schůzí 
a kontaktů s kyperským předsednictvím 
Rady EU (druhá polovina roku 2012) 
a zastává názor, že Turecko promarnilo 
důležitou příležitost zahájit proces 
zapojení se a normalizace vztahů 
s Kyprem; připomíná, že EU je založena 
na zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na respektování institucionálního 
rámce; připomíná, že uznání všech 
členských států EU je nezbytnou součástí 
přístupového procesu; naléhavě tudíž 
žádá Turecko, aby co nejdříve pokročilo v 
normalizaci svých vztahů se všemi 
členskými státy EU, včetně zrušení jeho 
veta na členství členských států EU v 
několika mezinárodních organizacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vítá uzavření dohody mezi EU a 
Tureckem o navracení nelegálních 
přistěhovalců a vyzývá k jejímu úplnému 
uplatňování vůči všem členským státům; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Turecko odmítlo provést tuto dohodu ve 
vztahu ke Kyperské republice a že nadále 
neuznává Kypr jako plnohodnotný 
členský stát EU; 

Or. el
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Pozměňovací návrh 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že Turecko zrušilo 70. zasedání 
Smíšeného parlamentního výboru, a nad 
negativním dopadem této skutečnosti na 
meziparlamentní politický dialog; 
poukazuje na chybějící sankce za takovýto 
postup;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. zdůrazňuje, že je důležité provádět 
komplexní sledování uplatňování nástroje 
předvstupní pomoci s cílem stanovit 
v souladu s přístupovými kritérii priority 
pro cíle a projekty v Turecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že Turecko je i nadále 
šestým největším obchodním partnerem 

25. konstatuje, že Turecko je i nadále 
šestým největším obchodním partnerem 
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EU a EU je největším obchodním 
partnerem Turecka, neboť 38 % všech 
obchodních transakcí uzavřených v této 
zemi představují transakce s EU, jejíž 
přímé zahraniční investice v Turecku činí 
téměř 71 %; vítá probíhající posuzování 
celní unie EU-Turecko, jehož cílem je 
zhodnotit dopad této unie na obě strany a 
posoudit rovněž možné způsoby její 
modernizace;

EU a EU je největším obchodním 
partnerem Turecka, neboť 38 % všech 
obchodních transakcí uzavřených v této 
zemi představují transakce s EU, jejíž 
přímé zahraniční investice v Turecku činí 
téměř 71 %; vítá probíhající posuzování 
celní unie EU-Turecko, jehož cílem je 
zhodnotit dopad této unie na obě strany a 
posoudit rovněž možné způsoby její 
modernizace, a naléhavě žádá Turecko, 
aby odstranilo přetrvávající omezení 
volného pohybu zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že Turecko je i nadále 
šestým největším obchodním partnerem 
EU a EU je největším obchodním 
partnerem Turecka, neboť 38 % všech 
obchodních transakcí uzavřených v této 
zemi představují transakce s EU, jejíž 
přímé zahraniční investice v Turecku činí 
téměř 71 %; vítá probíhající posuzování 
celní unie EU-Turecko, jehož cílem je 
zhodnotit dopad této unie na obě strany a 
posoudit rovněž možné způsoby její 
modernizace;

25. konstatuje, že Turecko je i nadále 
šestým největším obchodním partnerem 
EU a EU je největším obchodním 
partnerem Turecka, neboť 38 % všech 
obchodních transakcí uzavřených v této 
zemi představují transakce s EU, jejíž 
přímé zahraniční investice v Turecku činí 
téměř 71 %; vítá probíhající posuzování 
celní unie EU-Turecko, jehož cílem je 
zhodnotit dopad této unie na obě strany a 
posoudit rovněž možné způsoby její 
modernizace; vyzývá Turecko, aby splnilo 
veškeré závazky přijaté v rámci celní unie 
a zrušilo veškerá omezení volného pohybu 
zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že Turecko je i nadále 
šestým největším obchodním partnerem 
EU a EU je největším obchodním 
partnerem Turecka, neboť 38 % všech 
obchodních transakcí uzavřených v této 
zemi představují transakce s EU, jejíž 
přímé zahraniční investice v Turecku činí 
téměř 71 %; vítá probíhající posuzování 
celní unie EU-Turecko, jehož cílem je 
zhodnotit dopad této unie na obě strany a 
posoudit rovněž možné způsoby její 
modernizace;

25. konstatuje, že Turecko je i nadále 
šestým největším obchodním partnerem 
EU a EU je největším obchodním 
partnerem Turecka, neboť 38 % všech 
obchodních transakcí uzavřených v této 
zemi představují transakce s EU, jejíž 
přímé zahraniční investice v Turecku činí 
téměř 71 %; vítá probíhající posuzování 
celní unie EU-Turecko, jehož cílem je 
zhodnotit dopad této unie na obě strany a 
posoudit rovněž možné způsoby její 
modernizace; vyzývá Komisi, aby Turecko 
během jednání průběžně informovala o 
uzavírání dohod o volném obchodu se 
třetími zeměmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že Turecko je i nadále 
šestým největším obchodním partnerem 
EU a EU je největším obchodním 
partnerem Turecka, neboť 38 % všech 
obchodních transakcí uzavřených v této 
zemi představují transakce s EU, jejíž 
přímé zahraniční investice v Turecku činí 
téměř 71 %; vítá probíhající posuzování 
celní unie EU-Turecko, jehož cílem je 
zhodnotit dopad této unie na obě strany a 
posoudit rovněž možné způsoby její 
modernizace;

25. konstatuje, že Turecko je i nadále 
šestým největším obchodním partnerem 
EU a EU je největším obchodním 
partnerem Turecka, neboť 38 % všech 
obchodních transakcí uzavřených v této 
zemi představují transakce s EU, jejíž 
přímé zahraniční investice v Turecku činí 
téměř 71 %; vítá probíhající posuzování 
celní unie EU-Turecko, jehož cílem je 
zhodnotit dopad této unie na obě strany a 
posoudit rovněž možné způsoby její 
modernizace; vyzývá Komisi, aby nalezla 
inovativní způsoby, jak zapojit Turecko do 
obchodních jednání, která EU vede se 
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třetími země a jež budou mít na Turecko 
vliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že Turecko je i nadále 
šestým největším obchodním partnerem 
EU a EU je největším obchodním 
partnerem Turecka, neboť 38 % všech 
obchodních transakcí uzavřených v této 
zemi představují transakce s EU, jejíž 
přímé zahraniční investice v Turecku činí 
téměř 71 %; vítá probíhající posuzování 
celní unie EU-Turecko, jehož cílem je 
zhodnotit dopad této unie na obě strany a 
posoudit rovněž možné způsoby její 
modernizace;

25. konstatuje, že Turecko je i nadále 
šestým největším obchodním partnerem 
EU a EU je největším obchodním 
partnerem Turecka, neboť 38 % všech 
obchodních transakcí uzavřených v této 
zemi představují transakce s EU, jejíž 
přímé zahraniční investice v Turecku činí 
téměř 71 %; poukazuje na to, že v 
důsledku této vzájemné závislosti obchodu 
je Turecko výrazně ovlivňováno 
obchodními dohodami uzavíranými mezi 
EU a třetími zeměmi, ačkoli se neúčastní 
jejich vyjednávání, a zdůrazňuje tudíž, že 
je důležité, aby EU zohlednila zájmy 
Turecka; vítá probíhající posuzování celní 
unie EU-Turecko, jehož cílem je zhodnotit 
dopad této unie na obě strany a posoudit 
rovněž možné způsoby její modernizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje význam dohod o volném 
obchodu pro vytvoření globálních 
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hodnotových řetězců a pro podporu 
globální konkurenceschopnosti EU; 
vyzývá Komisi, aby s Tureckem navázala 
komplexní dialog a spolupráci týkající se 
vyjednávání o dohodách o volném 
obchodu se třetími zeměmi s cílem 
dosáhnout maximální přínosnosti těchto 
dohod s ohledem na vysokou míru 
integrace hospodářství a průmyslu EU a 
Turecka a na závazek k vedení společné 
obchodní politiky v rámci celní unie, 
podle něhož musí mít obě strany stejné 
preferenční obchodní režimy;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje význam spolupráce 
Turecka s EU v boji proti mezinárodní 
korupci a praní peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá Komisi, aby s Tureckem 
rozvinula užší koordinaci v rámci jednání 
o transatlantickém obchodním a 
investičním partnerství s cílem plně využít 
společného hospodářského potenciálu EU 
a Turecka;
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Or. en

Pozměňovací návrh 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. poukazuje na to, že omezení silniční 
dopravy mezi EU a Tureckem vytváří 
překážku pro další rozvoj dvoustranného 
obchodu mezi oběma stranami; žádá 
Komisi, členské státy a Turecko, aby 
nalezly oboustranně přijatelné řešení 
těchto otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 25 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25d. poukazuje na to, že větší zapojení 
Turecka do rozhodovacích mechanismů 
EU v oblastech souvisejících s 
fungováním celní unie, a zejména při 
vytváření společné obchodní politiky, by 
mohlo Turecku usnadnit provádění 
právních předpisů EU týkajících se celní 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
prioritami v oblasti energetické a 
klimatické účinnosti;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
prioritami v oblasti energetické a 
klimatické účinnosti;

26. vítá spolupráci mezi EU a Tureckem v 
řadě důležitých otázek týkajících se zelené 
energie a vyzývá Turecko, aby se zavázalo 
k řešení priorit v oblasti zelené energie a 
klimatické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
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strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zabývat se prioritami 
v oblasti energetické a klimatické 
účinnosti;

strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o spolupráci EU a Turecka v 
oblasti energetiky; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí zabývat se prioritami v oblasti 
energetické a klimatické účinnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie;
zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
prioritami v oblasti energetické a 
klimatické účinnosti;

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by měly být řešeny 
priority v oblasti energetické a klimatické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zabývat se prioritami 
v oblasti energetické a klimatické 

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu bohatého na 
obnovitelné zdroje energie by se mělo 
začít uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
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účinnosti; prioritami v oblasti změny klimatu, 
obnovitelné energie, energetické účinnosti
a vzájemného přínosu propojení 
elektrické přenosové soustavy EU a 
Turecka, a to zejména vzhledem k tomu, 
že v nadcházejících desetiletích je 
v Turecku očekáván výrazný růst 
poptávky po energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zabývat se prioritami 
v oblasti energetické a klimatické 
účinnosti;

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zabývat se prioritami 
v oblasti energetické a klimatické 
účinnosti; vyzývá Turecko, aby co nejdříve 
zveřejnilo cíl v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů; žádá Turecko, aby z 
působnosti směrnice o posuzování vlivů 
na životní prostředí nevyjímalo velké 
projekty, jako je třetí istanbulské letiště, 
třetí most či plánované jaderné
elektrárny; bere na vědomí provedení 
zákona č. 6446 o trhu s elektřinou, avšak 
lituje, že do tohoto zákona byl začleněn 
prozatímní článek umožňující veřejným a 
privatizovaným společnostem vyrábějícím 
elektřinu nedodržovat předpisy na 
ochranu životního prostředí až do roku 
2018; vyzývá Turecko, aby upravilo svůj 
energetický mix ve prospěch 
obnovitelných zdrojů, jichž má země k 
dispozici velké množství, a vyzývá Komisi, 
aby si jako prioritu vytkla financování 
projektů obnovitelné energie a elektrické 
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rozvodné sítě v Turecku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 323
Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zabývat se prioritami 
v oblasti energetické a klimatické 
účinnosti;

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie, za 
předpokladu, že se Turecko zaváže 
k plnému respektování svrchovaných práv 
všech členských států, včetně práva 
Kyperské republiky na výlučnou 
ekonomickou zónu v souladu s úmluvou 
UNCLOS, a k respektování závazků 
popsaných v rámci pro jednání v zájmu 
dobrých sousedských vztahů a mírového 
urovnání sporů; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí zabývat se prioritami v oblasti 
energetické a klimatické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; zdůrazňuje, 

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o
kapitole 15 týkající se energie; zdůrazňuje, 
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že je zapotřebí zabývat se prioritami 
v oblasti energetické a klimatické 
účinnosti;

že je zapotřebí zabývat se prioritami 
v oblasti energetické a klimatické 
účinnosti, pokud se turecká vláda zaváže k 
ukončení porušování svrchovaných práv 
sousedních zemí a k bezvýhradnému 
dodržování Úmluvy OSN o mořském 
právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zabývat se prioritami 
v oblasti energetické a klimatické 
účinnosti;

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by měla přednostně
začít jednání o kapitole 15 týkající se 
energie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zabývat se prioritami v oblasti energetické 
a klimatické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zabývat se prioritami 
v oblasti energetické a klimatické 

26. domnívá se, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka coby 
energetického uzlu by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání o 
kapitole 15 týkající se energie; zdůrazňuje 
význam zapojení Turecka do procesu 
utváření evropské energetické politiky;
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účinnosti; zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se 
prioritami v oblasti energetické a 
klimatické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Davor Ivo Stier

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná větší zapojení Turecka v 
jihovýchodní Evropě, zejména v Bosně a 
Hercegovině, a vybízí turecké orgány, aby 
své postoje uvedly do souladu se SZBP 
EU, aby koordinovaly své činnosti s 
vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise, a aby dále 
posílily spolupráci s členskými státy EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, 
aby posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující 
se na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 

27. vyzývá k neprodlenému vyřešení 
konfliktu v Sýrii v souladu s legitimní 
touhou syrských občanů po demokracii, 
svobodě, důstojnosti a politickém 
pluralismu, při zachování územní 
celistvosti a národní jednoty Sýrie; 
vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
zhoršující se humanitární situací v Sýrii a 
naléhavou potřebu okamžitého a 
nerušeného přístupu k humanitární 
pomoci v celé zemi; vítá, že Turecko hraje 
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je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability 
v regionu, a to zejména v Jordánsku, 
Libanonu a Iráku;

stěžejní úlohu ve svém regionu a na 
mezinárodní půdě při zmírňování utrpení 
syrského obyvatelstva a poskytuje na svém 
území útočiště více než 600 000 Syřanům 
a že se také zabývá potřebami vnitřně 
vysídlených osob prostřednictvím 
přeshraničních operací; naléhavě žádá 
mezinárodní společenství, aby v souladu 
se zásadou sdílení zátěže zvýšilo své 
dvoustranné příspěvky sousedním zemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům;
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, 
aby posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující 
se na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv;
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům;
žádá Turecko, aby provádělo kontroly na 
svých hranicích s cílem zabránit v 
přechodu hranic účastníkům bojů a 
omezilo toky zbraní určených skupinám, 
jimž byla důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv;
vítá úlohu Turecka při podpoře 
demokratické opozice v Sýrii; je toho 
názoru, že EU a Turecko by měly aktivně 
usilovat o vypracování společné strategické 
vize v zájmu prosazení politického řešení 
v Sýrii a podpory politické a hospodářské 
stability v regionu, a to zejména v 
Jordánsku, Libanonu a Iráku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
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Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zabránilo 
přechodu hranic účastníkům bojů, kteří se 
účastní systematického porušování 
lidských práv; je toho názoru, že EU a 
Turecko by měly aktivně usilovat o 
vypracování společné strategické vize 
v zájmu prosazení politického řešení 
v Sýrii a podpory politické a hospodářské 
stability v regionu, a to zejména v 
Jordánsku, Libanonu, Íránu a Iráku;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU, Turecko a další 
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aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

regionální a mezinárodní zúčastněné 
strany by měly aktivně usilovat o 
vypracování společné strategické vize 
v zájmu neprodleného prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na účastníky bojů a omezilo toky zbraní
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na tyto účastníky bojů a zbraně určené
skupinám, jimž byla důvěryhodně 
prokázána účast na systematickém 
porušování lidských práv; je toho názoru, 
že EU, Turecko, Spojené království, 
Francie a USA by měly společně s dalšími 
klíčovými mezinárodními partnery aktivně 
usilovat o vypracování společné strategické 
vize v zájmu prosazení politického řešení 
v Sýrii a podpory politické a hospodářské 
stability v regionu, a to zejména v 
Jordánsku, Libanonu a Iráku;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Raimon Obiols
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Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
vyjadřuje znepokojení nad sociální a 
hospodářskou zátěží, již tito uprchlíci 
znamenají zejména pro sousedící města v 
Turecku; vyzývá mezinárodní 
společenství, EU a členské státy, aby i 
nadále poskytovaly podporu v reakci na 
tuto výjimečnou humanitární krizi a 
zavázaly se k účinné pomoci státům, jež se 
Sýrií sousedí, mimo jiné i Turecku;
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
vyjadřuje znepokojení nad sociální a 
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v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

hospodářskou zátěží, již tito uprchlíci 
znamenají zejména pro sousedící města 
v Turecku; připomíná, že velký počet 
účastníků bojů v Sýrii přicházejících ze 
zahraničí cestuje do Sýrie přes Turecko, a 
žádá Turecko, aby posílilo pohraniční 
kontroly, zpřísnilo podmínky pro přechod 
hranic vztahující se na účastníky bojů a 
omezilo toky zbraní určených skupinám, 
jimž byla důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených islamistickým skupinám, jimž 
byla důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
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Iráku; Iráku;

Or. de

Pozměňovací návrh 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc syrským uprchlíkům; 
připomíná, že velký počet účastníků bojů 
v Sýrii přicházejících ze zahraničí cestuje 
do Sýrie přes Turecko, a žádá Turecko, aby 
posílilo pohraniční kontroly, zpřísnilo 
podmínky pro přechod hranic vztahující se 
na účastníky bojů a omezilo toky zbraní 
určených skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

27. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc téměř milionu 
syrských uprchlíků; připomíná, že velký 
počet účastníků bojů v Sýrii přicházejících 
ze zahraničí cestuje do Sýrie přes Turecko, 
a žádá Turecko, aby posílilo pohraniční 
kontroly, zpřísnilo podmínky pro přechod 
hranic vztahující se na účastníky bojů a 
omezilo toky zbraní určených skupinám, 
jimž byla důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv; 
je toho názoru, že EU a Turecko by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu prosazení 
politického řešení v Sýrii a podpory 
politické a hospodářské stability v regionu, 
a to zejména v Jordánsku, Libanonu a 
Iráku;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. považuje za nepřijatelné, že Turecko 
má v současnosti nejvyšší počet 
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uvězněných novinářů na světě, což vede k 
zastrašování a autocenzuře sdělovacích 
prostředků; vyzývá Komisi a Radu 
ministrů, aby Turecku stanovily krátkou 
lhůtu pro zrušení jeho masivních omezení 
svobody tisku, a pokud Turecko odmítne, 
aby neprodleně zastavily přístupová 
jednání;

Or. de

Pozměňovací návrh 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá příští Parlament a Komisi, aby 
obnovily integritu a věrohodnost 
„dlouhodobého přístupového procesu 
s otevřeným koncem“, do něhož jsou EU a 
Turecko řadu let zapojeny, a aby 
s ohledem na tento přezkum zvážily, zda 
by nebyla namísto plného členství –
alespoň ve střednědobém horizontu –
schůdnějším cílem alternativní forma 
přidružení;

Or. en


