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Muudatusettepanek 201
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 α. väljendab tõsist muret seoses Türgi 
valitsuse ametnike avaldustega, milles 
nõutakse praegu muuseumina tegutseva 
ajaloolise bütsantsi kiriku Hagia Sophia 
muutmist islami pühakojaks; märgib, et 
kirik kuulub UNESCO kaitstud 
maailmapärandi nimistusse;

Or. el

Muudatusettepanek 202
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. tunneb muret rahvastikuregistris 
mittemoslemitest kodanike puhul nn 
päritolukoodide kasutamise pärast, kuna 
see võib tuua kaasa diskrimineerimise; 
kutsub Türgi valitsust üles hakkama 
usuvähemuste suhtes kasutama uut 
lähenemisviisi, mis on rohkem kooskõlas 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
standarditega;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. rõhutab, et naistel puudub võrdne 
ligipääs haridusele, tööturule ja poliitikas 
osalemisele; rõhutab, et tuleb jätkata tööd, 
et muuta soolise võrdõiguslikkuse alased 
õigusaktid poliitiliseks, sotsiaalseks ja 
majanduslikuks reaalsuseks; ergutab 
Türgi valitsust selle tagamiseks edendama 
ennetavalt muutusi stereotüüpides ja 
soorollide tajumises kõikidel elualadel; 
rõhutab soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise tähtsust 
õigusloomeprotsessis ja seaduste 
rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 
täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid varajaste 
sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada;
väljendab taas muret naiste vähese 
osalemise pärast tööhõives, poliitikas ja 
administratsiooni kõrgematel tasanditel 

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 
täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid varajaste 
sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada;
rõhutab, kui tähtis on pakkuda vägivalla 
ohvriks langenud naistele ja tütarlastele 
konkreetseid alternatiive ja võimalusi 
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ning ergutab valitsust võtma asjakohaseid 
meetmeid naiste kesksema rolli 
edendamiseks Türgi majandus- ja 
poliitilises elus;

iseseisvaks eluks; toonitab samuti, kui 
oluline on tegeleda naiste vaesusega ja 
suurendada naiste sotsiaalset kaasatust; 
tunneb heameelt valitsuse jõupingutuste 
üle tütarlaste kooliskäimise 
suurendamiseks, mille tulemusena on 
sooline lõhe alghariduses peaaegu 
kadunud, ja palub valitsusel võtta kõik 
vajalikud meetmed, et vähendada soolist 
lõhet ka keskhariduses; väljendab taas 
muret naiste vähese osalemise pärast 
tööhõives, poliitikas ja administratsiooni 
kõrgematel tasanditel ning ergutab valitsust
seadma soolist võrdõiguslikkust 
prioriteediks oma reformipüüdlustes, 
võttes asjakohaseid meetmeid naiste 
kesksema rolli edendamiseks Türgi 
majandus- ja poliitilises elus; kutsub 
erakondi üles võtma konkreetseid 
meetmeid, et toetada veelgi rohkem naiste 
aktiivset osalust ning edendada nende 
mõjuvõimu poliitikas;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 
täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid varajaste

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 
täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid laste
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sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada;
väljendab taas muret naiste vähese 
osalemise pärast tööhõives, poliitikas ja 
administratsiooni kõrgematel tasanditel 
ning ergutab valitsust võtma asjakohaseid 
meetmeid naiste kesksema rolli 
edendamiseks Türgi majandus- ja 
poliitilises elus;

sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada;
nõuab suuremate pingutuste tegemist, et 
kaotada nn aumõrvad; väljendab taas 
muret naiste vähese osalemise pärast 
tööhõives, poliitikas ja administratsiooni 
kõrgematel tasanditel ning ergutab valitsust 
võtma asjakohaseid meetmeid naiste 
kesksema rolli edendamiseks Türgi 
majandus- ja poliitilises elus;

Or. en

Muudatusettepanek 206
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 
täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid varajaste 
sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada; 
väljendab taas muret naiste vähese 
osalemise pärast tööhõives, poliitikas ja 
administratsiooni kõrgematel tasanditel 
ning ergutab valitsust võtma asjakohaseid 
meetmeid naiste kesksema rolli 
edendamiseks Türgi majandus- ja 
poliitilises elus;

15. väljendab kahetsust naistevastase 
vägivalla suurenemise üle Türgis 
viimastel aastatel; väljendab toetust 
naistevastast vägivalda käsitlevale 
andmebaasile, mida praegu perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumis välja 
töötatakse; palub täiendada koduvägivalla 
ohvriteks olevatele naistele varjupaikade 
loomist käsitlevaid olemasolevaid 
õigusakte piisavate järelmeetmete 
mehhanismidega juhuks, kui omavalitsused 
selliseid varjupaiku ei loo; toetab 
perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi pingutusi kehtestada 
suuremad trahvid varajaste sunniabielude 
puhuks, mis tuleb kaotada; väljendab taas 
muret naiste vähese osalemise pärast 
tööhõives, poliitikas ja administratsiooni 
kõrgematel tasanditel ning ergutab valitsust 
võtma asjakohaseid meetmeid naiste 
kesksema rolli edendamiseks Türgi 
majandus- ja poliitilises elus;

Or. en
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Muudatusettepanek 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 
täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid varajaste 
sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada; 
väljendab taas muret naiste vähese 
osalemise pärast tööhõives, poliitikas ja 
administratsiooni kõrgematel tasanditel 
ning ergutab valitsust võtma asjakohaseid 
meetmeid naiste kesksema rolli 
edendamiseks Türgi majandus- ja 
poliitilises elus;

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 
täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid varajaste 
sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada; 
väljendab taas muret naiste vähese 
osalemise pärast tööhõives, poliitikas ja 
administratsiooni kõrgematel tasanditel 
ning ergutab valitsust võtma asjakohaseid 
meetmeid naiste kesksema rolli 
edendamiseks Türgi majandus- ja 
poliitilises elus; kiidab heaks perekonna-
ja sotsiaalpoliitika ministri Fatma Şahini 
töö põhjalike reformide läbiviimisel 
kõnealustes valdkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 208
Marusya Lyubcheva

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 
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täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid varajaste 
sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada; 
väljendab taas muret naiste vähese 
osalemise pärast tööhõives, poliitikas ja 
administratsiooni kõrgematel tasanditel 
ning ergutab valitsust võtma asjakohaseid 
meetmeid naiste kesksema rolli 
edendamiseks Türgi majandus- ja 
poliitilises elus;

täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid varajaste 
sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada; 
väljendab taas muret naiste vähese 
osalemise pärast tööhõives, poliitikas ja 
administratsiooni kõrgematel tasanditel 
ning ergutab valitsust võtma asjakohaseid 
meetmeid naiste kesksema rolli 
edendamiseks Türgi majandus- ja 
poliitilises elus; nõuab, et tehtaks 
suuremaid pingutusi, et edendada noorte 
tütarlaste ja naiste haridust ja kutseõpet, 
eesmärgiga suurendada nende 
väljavaateid Türgi ühiskondlikes, 
majanduslikes ja poliitilistes protsessides 
võrdsetel alustel osalemiseks; 

Or. bg

Muudatusettepanek 209
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 
täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid varajaste 

15. väljendab toetust naistevastast 
vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida 
praegu perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumis välja töötatakse; palub 
täiendada koduvägivalla ohvriteks 
olevatele naistele varjupaikade loomist 
käsitlevaid olemasolevaid õigusakte 
piisavate järelmeetmete mehhanismidega 
juhuks, kui omavalitsused selliseid 
varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi pingutusi 
kehtestada suuremad trahvid varajaste 



AM\1015246ET.doc 9/80 PE526.339v01-00

ET

sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada; 
väljendab taas muret naiste vähese 
osalemise pärast tööhõives, poliitikas ja 
administratsiooni kõrgematel tasanditel 
ning ergutab valitsust võtma asjakohaseid 
meetmeid naiste kesksema rolli 
edendamiseks Türgi majandus- ja 
poliitilises elus;

sunniabielude puhuks, mis tuleb kaotada; 
väljendab taas muret naiste vähese 
osalemise pärast tööhõives, poliitikas ja 
administratsiooni kõrgematel tasanditel 
ning ergutab valitsust võtma asjakohaseid 
meetmeid naiste kesksema rolli 
edendamiseks Türgi majandus- ja 
poliitilises elus; tunneb eelkõige muret 
naiste kohalikus poliitikas osalemise väga 
madala taseme pärast ning kutsub kõiki 
erakondi üles seadma 2014. aasta 
kohalikel valimistel kandidaatidena üles 
rohkem naisi; väljendab heameelt 10. 
arengukavas vastu võetud sootundliku 
lähenemisviisi üle;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. rõhutab, kui oluline on, et Türgi 
täidaks jätkuvalt naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas võetud 
kohustusi; rõhutab, et need kohustused 
peaks põhinema arusaamal, mille 
kohaselt tunnustatakse ja austatakse naisi 
üksikisikutena, mitte pelgalt perekonna 
liikmetena;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. ergutab valitsust looma koostöös 
kõigi sidusrühmadega järjekindlat ja 
konsolideeritud riiklikku 
hariduspoliitikat; rõhutab ülaltoodut 
silmas pidades, et tagatud peaks olema 
asutamisvabadus, mille puhul otsuste 
tegemise protsessist ei jäeta kõrvale ühtegi 
haridussüsteemis osalejat, sh 
eraõiguslikke asutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. nõuab tungivalt, et Türgi 
keskenduks eriti haridussüsteemi 
parendamisele ja ajakohastamisele kõigil 
tasanditel, suurendades haridusele ja 
uurimistegevusele tehtavaid kulutusi; 
rõhutab eriti vajadust objektiivse 
ajalooõpetuse järgi, et vältida 
natsionalistlike kirgede üleskütmist ja 
suurendada selle asemel õpilaste 
teadlikkust koostöö ning erinevate 
inimeste, rahvuste ja usutunnistuste 
kooseksisteerimise kasulikkusest 
piirkonnas laiemalt;

Or. el

Muudatusettepanek 213
Laurence J.A.J. Stassen
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et 
hinnata, milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga 
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;

Or. nl

Muudatusettepanek 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga 
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
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vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et
hinnata, milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;

Or. de

Muudatusettepanek 215
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. avaldab tugevat toetust valitsuse
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga 
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine
asjakohaste konsultatsioonide alusel
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et 
hinnata, milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

16. avaldab tugevat toetust valitsuse
algatustele lõpetada Kurdistani
Töölispartei (PKK) terroristliku ühenduse 
tegevus; ergutab valitsust saavutama 
täiendavat edasiminekut kurdi päritolu 
inimeste sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike huvide edendamisel
asjakohaste konsultatsioonide alusel kõigi 
huvitatud pooltega; palub opositsioonil 
aktiivselt toetada läbirääkimisi ja reforme 
kui olulist sammu, mis toob kasu Türgi 
ühiskonnale tervikuna; palub Türgi 
ametivõimudel ja Euroopa Komisjonil
teha tihedat koostööd, et hinnata, milliseid 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
programme võiks kasutada selleks, et
edendada 22. peatüki läbirääkimiste raames 
jätkusuutlikku arengut kagus;

Or. en
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Muudatusettepanek 216
Metin Kazak

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga 
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et 
hinnata, milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele, mille eesmärk on lõpetada
Kurdistani Töölispartei (PKK)
terroristliku ühenduse tegevus ja 
relvastatud terrorirünnakud; ergutab 
valitsust välja töötama reforme, mille 
eesmärgiks oleks kurdi kogukonna 
sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike 
õiguste edendamine asjakohaste 
konsultatsioonide alusel vastavate 
sidusrühmade ja opositsiooniga; palub 
opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
palub Türgi ametivõimudel ja Euroopa 
Komisjonil teha tihedat koostööd, et 
hinnata, milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

Or. en

Muudatusettepanek 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide
probleemile Kurdistani Töölisparteiga
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 

16. avaldab toetust valitsuse algatusele 
püüda saavutada kurdide küsimusele
Kurdistani Töölisparteiga (PKK) peetavate 
läbirääkimiste abil lahendus; kutsub
valitsust üles viima ellu reforme, mida on 
vaja selleks, et edendada kurdi kogukonna
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kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja
majanduslike õiguste edendamine
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et 
hinnata, milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke 
õigusi asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;

Or. fr

Muudatusettepanek 218
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga 
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et hinnata, 
milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga 
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga
ning hõlbustama põhiseaduse protsessi 
tegelikku avamist põhiõigustega seotud 
kaebustele, milles kõik kodanikud võivad 
leida iseenda ja oma õiguste täielikku 
tunnustamist; palub kõigil erakondadel
aktiivselt toetada läbirääkimisi ja reforme 
kui olulist sammu, mis toob kasu Türgi 
ühiskonnale tervikuna; väljendab muret 
suure arvu kohtuasjade pärast, mis on 
algatatud kurdide küsimusest kirjutanud 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ning 
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mitmete kurdi poliitikute, linnapeade ja 
kohalike volikogude liikmete, 
ametiühingutegelaste, juristide, 
meeleavaldajate ja inimõiguste kaitsjate 
vahistamise üle seoses KCK 
kohtuprotsessiga; palub Türgi 
ametivõimudel teha tihedat koostööd 
Euroopa Komisjoniga, et hinnata, milliseid 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
programme võiks kasutada selleks, et 
edendada 22. peatüki läbirääkimiste raames 
jätkusuutlikku arengut kagus;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et hinnata, 
milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja
opositsioonierakondadega; tervitab 
valitsuse avatust ja lubadust lubada 
erakoolides emakeelset õpetamist; on 
sellele vaatamata seisukohal, et 
emakeelset õpet tuleks pakkuda riiklikus 
haridussüsteemis; tervitab lubadust 
lubada külade ja provintside nimede 
vahetamist ning nõuab kohaliku 
elanikkonna tihedat kaasamist 
nimevahetuse otsustesse; palub eri 
opositsioonierakondadel aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
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palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et hinnata, 
milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

Or. fr

Muudatusettepanek 220
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga 
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga; 
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna; 
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et hinnata, 
milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga 
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga; 
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna; 
palub kõigil poliitilistel jõududel tagada 
nõuetekohane poliitiline platvorm ja 
pidada konstruktiivseid läbirääkimisi 
kurdide küsimuses ning hõlbustada 
tegelikku avamist põhiõigustega seotud 
kaebustele, milles kõik kodanikud võivad 
leida iseenda täielikku tunnustamist;
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et hinnata, 
milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;
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Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga 
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga; 
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna; 
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et hinnata, 
milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
probleemile Kurdistani Töölisparteiga 
(PKK) ja kurdide muude esindajatega
peetavate läbirääkimiste abil lahendus; 
ergutab valitsust välja töötama reforme, 
mille eesmärgiks oleks kurdi kogukonna 
sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike 
õiguste edendamine asjakohaste 
konsultatsioonide alusel vastavate 
sidusrühmade ja opositsiooniga; palub 
opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna; 
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et hinnata, 
milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

Or. en

Muudatusettepanek 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 

16. avaldab tugevat toetust valitsuse 
algatusele püüda saavutada kurdide 
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probleemile Kurdistani Töölisparteiga
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama 
reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi 
kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et hinnata, 
milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

probleemile Kurdistani Töölisparteiga
(PKK) peetavate läbirääkimiste abil 
lahendus; ergutab valitsust välja töötama
tegelikke reforme, mille eesmärgiks oleks 
kurdi kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste 
ja majanduslike õiguste edendamine 
asjakohaste konsultatsioonide alusel 
vastavate sidusrühmade ja opositsiooniga;
palub opositsioonil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi ja reforme kui olulist sammu, 
mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna;
palub Türgi ametivõimudel teha tihedat 
koostööd Euroopa Komisjoniga, et hinnata, 
milliseid ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi programme võiks 
kasutada selleks, et edendada 22. peatüki 
läbirääkimiste raames jätkusuutlikku 
arengut kagus;

Or. it

Muudatusettepanek 223
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. tervitab Türgi valitsuse 
tahteavalduse eeldatavat kiiret elluviimist 
seoses Gökçeada (Imbrose) saarel kreeka 
vähemuse kooli taasavamisega, mis oleks 
positiivne samm Türgi saarte Gökçeada 
(Imbrose) ja Bozcaada (Tenedose) 
kahekultuurilisuse säilitamisel kooskõlas 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 
Assamblee resolutsiooniga nr 1625;
märgib siiski, et kreeka vähemuse 
probleemide lahendamiseks seoses 
omandiõigusega on vaja täiendavaid 
meetmeid;
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Or. el

Muudatusettepanek 224
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. tervitab Gökçeada (Imbrose) saarel 
kreeka vähemuse kooli taasavamist, mis 
kujutab endast positiivset sammu Türgi 
saarte Gökçeada (Imbrose) ja Bozcaada 
(Tenedose) kahekultuurilisuse säilitamise 
suunas kooskõlas Euroopa Nõukogu 
Parlamentaarse Assamblee 
resolutsiooniga 1625 (2008); kutsub Türgi 
ametivõime sellega seoses üles, võttes 
arvesse vähemuse liikmete arvu 
kahanemist, julgustama ja lihtsustama 
vähemuse hulka kuuluvate väljarännanud 
perede saarele tagasi pöördumist; märgib 
samuti, et kreeka vähemuse probleemide 
lahendamiseks, eriti seoses 
omandiõigusega, on vaja täiendavaid 
samme;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 b. võtab teadmiseks, et jätkuvalt 
saadakse teateid ELi kodanike 
probleemide kohta vara pärimisel ja 
registrisse kandmisel; palub Türgil 
lõpetada sellealane diskrimineeriv 
poliitika ja tavad ning viia oma õigusaktid 
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ja tavad kooskõlla Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 c. väljendab kahetsust Hagia Sophia 
muuseumi Trabzonis ja Hagia Sophia 
muuseumi Isnikis muutmise üle 
mošeedeks ning Türgi poliitikute 
avalduste üle kavade kohta teha tulevikus 
täiendavaid sarnaseid otsuseid muude 
suure ajaloolise, sümboolse ja kultuurilise 
tähtsusega kristlike mälestiste suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 227
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud;
rõhutab edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt,
riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist,
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ning 
sotsiaalsete ja majanduslike huvirühmade
kaasamine on olulised jõuka ühiskonna 
arenguks; rõhutab edasiste edusammude 
tähtsust sotsiaalpoliitika ja tööhõive 
valdkonnas, eelkõige takistuste 
kõrvaldamist ametiühingute mõjusa 
toimimise teelt vastavalt majanduse 
huvidele ja ühiskonna huvidele laiemalt, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
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laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist;

sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka
ühiskonna arenguks hädavajalikud;
rõhutab edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 
riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist;

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on
hädavajalikud demokraatliku ühiskonna 
arenguks ning võivad suurendada 
inimeste jõukust; rõhutab edasiste 
edusammude tähtsust sotsiaalpoliitika ja 
tööhõive valdkonnas, eelkõige kõigi 
takistuste kõrvaldamist vabade
ametiühingute töös, riikliku 
tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist;

Or. de

Muudatusettepanek 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud; rõhutab 
edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud; rõhutab 
edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
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eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 
riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist;

eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 
riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist; võtab 
teadmiseks ametiühingute õigusi era- ja 
avalikus sektoris käsitlevate seaduste 6289 
ja 6356 järkjärgulise rakendamise, kuid 
väljendab muret ametiühingute mõjusa 
toimimise teel endiselt olevate takistuste 
pärast; on eriti mures 
ametiühingutegelaste 
diskrimineerimisvastase kaitse puudumise 
pärast vähem kui 30 töötajaga ettevõtetes; 
nõuab ametiühinguseaduste rakendamist 
kooskõlas ILO rahvusvaheliste 
normidega, mille Türgi on ratifitseerinud;

Or. fr

Muudatusettepanek 230
Salvador Sedó i Alabart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud; rõhutab 
edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 
riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist;

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud; rõhutab 
edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 
riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist; toonitab, 
kui oluline on avada sotsiaalpoliitikat ja 
tööhõivet käsitlev 19. peatükk, et 
saavutada selles valdkonnas kiire 
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edasiminek; 

Or. en

Muudatusettepanek 231
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud; rõhutab 
edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 
riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist;

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud; rõhutab 
edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 
riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist; toonitab, 
kui oluline on avada sotsiaalpoliitikat ja 
tööhõivet käsitlev 19. peatükk;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud; rõhutab 
edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud; rõhutab 
edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 
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riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist;

riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist; toonitab, 
kui oluline on avada sotsiaalpoliitikat ja 
tööhõivet käsitlev 19. peatükk;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud; rõhutab 
edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 
riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist;

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka 
ühiskonna arenguks hädavajalikud; rõhutab 
edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist 
ametiühingute mõjusa toimimise teelt, 
riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, 
deklareerimata töö probleemi lahendamist, 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
laiendamist ning naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra suurendamist; kutsub 
Türgit seetõttu üles nõustuma 19. peatüki 
avamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. võtab teadmiseks, et jätkuvalt 
saadakse teateid ELi kodanike 
probleemide kohta vara pärimisel ja 
registrisse kandmisel; palub Türgil 
lõpetada sellealane diskrimineeriv 
poliitika ja tavad ning viia oma õigusaktid 
ja tavad kooskõlla Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. väljendab suurt muret Türgis 
põhivabaduste kaitsmise ja kurdide 
küsimuses läbiviidavate reformide 
võimaliku suuna ning sisu pärast, võttes 
arvesse Türgis pikka aega kestnud 
intensiivset vastasseisu, mis sai alguse 
hiljutisest kriisist ja 
korruptsiooniskandaalist, mis raputas 
kohalikku ja rahvusvahelist avalikku 
arvamust, ning islamlaste nüüdseks 
juurdunud jagunemise ja tulevaste 
valimiste pärast;

Or. el

Muudatusettepanek 236
Alojz Peterle

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. võtab teadmiseks Türgi üldsuse 
mure asjaolu pärast, et kontrollikoda ei 
saa kontrollida paljusid riigiasutusi, kuna 
puudub vajalik õiguskaitse;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. märgib, et töötajate ja 
ametiühingute õiguste vallas on tehtud 
vähe edusamme; peab kahetsusväärseks, 
et ametiühingute õigusi käsitlevad 
õigusaktid ei ole veel ikka kooskõlas ELi 
ja ILO standarditega ning ametiühingute 
kollektiivse tegevuse suhtes on 
kehtestatud rohkelt piiranguid; palub 
Türgil jätkata uute õigusaktide 
väljatöötamist selles valdkonnas, et tagada 
nende vastavus ELi õigustikule ja ILO
konventsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 b. kutsub Türgit üles viima oma 
õigusraamistiku kooskõlla liidu 
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õigustikuga kapitali liikumise ja maksete 
valdkonnas, muu hulgas liberaliseerides 
järkjärgult kinnisvara omandamise ELi 
kodanike poolt, ning kaotama nende 
diskrimineerimise;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Heanaaberlike suhete arendamine Türgi suutmatus 3: heanaaberlike suhete 
arendamine

Or. nl

Muudatusettepanek 240
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. märgib Türgi ja Kreeka jätkuvaid 
jõupingutusi kahepoolsete suhete 
parandamiseks, sealhulgas kahepoolsete 
kohtumiste abil; peab siiski 
kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu väljakuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole tühistatud;

18. märgib Türgi ja Kreeka jätkuvaid 
jõupingutusi kahepoolsete suhete 
parandamiseks, sealhulgas kahepoolsete 
kohtumiste abil; peab siiski 
kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu väljakuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole tühistatud; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus lõpetaks 
Kreeka õhuruumi ja territoriaalvete 
korduvad rikkumised ning Türgi 
sõjalennukite lennud üle Kreeka saarte; 
kutsub Türgi valitsust üles järgima 
rahvusvahelist õigust ning hoiduma 
sellisest tegevusest nagu avamerel 
uurimine piirkondades, mis jäävad ELi 
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liikmesriikide mandrilavale või muudesse 
merepiirkondadesse; 

Or. en

Muudatusettepanek 241
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. märgib Türgi ja Kreeka jätkuvaid 
jõupingutusi kahepoolsete suhete 
parandamiseks, sealhulgas kahepoolsete 
kohtumiste abil; peab siiski 
kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu väljakuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole tühistatud;

18. märgib Türgi ja Kreeka jätkuvaid 
jõupingutusi kahepoolsete suhete 
parandamiseks, sealhulgas kahepoolsete 
kohtumiste abil; peab siiski 
kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu väljakuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole tühistatud 
ning et Kreeka õhuruumi ja 
territoriaalsete vete rikkumised jätkuvad;

Or. el

Muudatusettepanek 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. märgib Türgi ja Kreeka jätkuvaid 
jõupingutusi kahepoolsete suhete 
parandamiseks, sealhulgas kahepoolsete 
kohtumiste abil; peab siiski 
kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu väljakuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole tühistatud;

18. märgib Türgi ja Kreeka jätkuvaid 
jõupingutusi kahepoolsete suhete 
parandamiseks, sealhulgas kahepoolsete 
kohtumiste abil; peab lubamatuks asjaolu, 
et Türgi Suure Rahvuskogu 
väljakuulutatud casus belli ähvardust 
Kreeka vastu ei ole tühistatud;

Or. de
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Muudatusettepanek 243
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. väljendab heameelt selle üle, et 
Türgi ja Iraagi Kurdistani piirkondliku 
valitsuse suhted on muutumas üha 
sõbralikumaks, eriti koostöös 
energiavarustuse küsimuses ja uute 
naftajuhtmete ehitamisel; peab 
julgustavaks, et see aitab kaasa 
Kurdistani autonoomse piirkonna 
majanduslikule arengule Iraagis; juhib 
tähelepanu nende suhete positiivsele 
sümboolsele tähendusele, mis võib 
leevendada Türgi sisemisi pingeid; 

Or. en

Muudatusettepanek 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. kutsub Türgi valitsust üles hoiduma 
kõikidest tegevustest, nagu avamere 
uurimine, piirkondades, mis jäävad ELi 
liikmesriikide mandrilavale või muudesse 
merepiirkondadesse, kuna sellega 
kahjustatakse heanaaberlikke suhteid 
ning see ei ole kooskõlas rahvusvahelise 
õigusega ja vaidluste rahumeelse 
lahendamise põhimõttega;

Or. en
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Muudatusettepanek 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. nõuab tungivalt, et välditaks mis 
tahes ähvardusi, pingete tekitamist või 
tegevust, mis võiks kahjustada 
heanaaberlikke suhteid ja vaidluste 
rahumeelset lahendamist; rõhutab kõiki 
ELi liikmesriikide suveräänseid õigusi, 
muu hulgas õigust sõlmida kahepoolseid 
lepinguid vastavalt ELi õigustikule ja 
rahvusvahelisele õigusele, kaasa arvatud 
ÜRO mereõiguse konventsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Marusya Lyubcheva

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. tunneb heameelt ühiskomisjoni töö 
jätkumise üle Bulgaaria Vabariigi ja 
Türgi Vabariigi vahel lahendamata 
küsimustes ning nõuab pingutuste 
jätkuvat tegemist, et lahendada Bulgaaria 
Traakia pagulaste omandiõiguse küsimus 
vastavalt soovitustele, mille Euroopa 
Parlament esitas oma resolutsioonides 
Türgi 2007. aasta1 ja 2011. aasta2 

eduaruande kohta;

__________________
1 Euroopa Parlamendi 21. mai 2008. 
aasta resolutsioon Türgi 2007. aasta 
eduaruande kohta, ELT C 279E, 
19.11.2009.
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2 Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2012. 
aasta resolutsioon Türgi 2011. aasta 
eduaruande kohta, ELT C 257E, 
6.9.2009.

Or. bg

Muudatusettepanek 247
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. kutsub Türgi valitsust üles viivitamata
allkirjastama ja ratifitseerima Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni ning tuletab meelde, et 
Küprose Vabariigi majandusvöönd on 
täiesti õiguspärane;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 248
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. kutsub Türgi valitsust üles viivitamata 
allkirjastama ja ratifitseerima Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni ning tuletab meelde, et 
Küprose Vabariigi majandusvöönd on 
täiesti õiguspärane;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 249
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. kutsub Türgi valitsust üles viivitamata 
allkirjastama ja ratifitseerima Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni ning tuletab meelde, et 
Küprose Vabariigi majandusvöönd on 
täiesti õiguspärane;

19. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse 
konventsioon, millele on alla kirjutanud 
EL, selle liikmesriigid ja kõik 
kandidaatriigid, on ühenduse õigustiku 
osa; kutsub Türgi valitsust üles 
allkirjastama ja ratifitseerima ÜRO
mereõiguse konventsiooni ning tuletab 
meelde, et Küprose Vabariigi 
majandusvöönd on täiesti õiguspärane;

Or. en

Muudatusettepanek 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. kutsub Türgi valitsust üles viivitamata 
allkirjastama ja ratifitseerima Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni ning tuletab meelde, et 
Küprose Vabariigi majandusvöönd on 
täiesti õiguspärane;

19. kutsub Türgi valitsust üles viivitamata 
allkirjastama ja ratifitseerima ühenduse 
õigustikku kuuluvat Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni 
ning tuletab meelde, et Küprose Vabariigi 
majandusvöönd on täiesti õiguspärane; 
kutsub Türgit üles austama kõikide ELi 
liikmesriikide suveräänseid õigusi, mille 
hulka kuulub muu hulgas õigus sõlmida 
kahepoolseid lepinguid ning uurida ja 
kasutada oma loodusvarasid vastavalt 
liidu õigustikule ja rahvusvahelisele 
õigusele, sealhulgas ÜRO mereõiguse 
konventsioon; samuti rõhutab vajadust 
austada liikmesriikide suveräänsust 
territoriaalmere osas; peab 
kahetsusväärseks, et Türgi on korduvalt 
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rikkunud Küprose Vabariigi 
majandusvööndi suveräänsust, 
territoriaalset terviklikkust ja 
jurisdiktsiooni, tehes avaldusi, milles 
väljendatakse vastuseisu Küprose 
Vabariigi puurimistöödele ning 
ähvardades kättemaksuga Küprose 
naftauuringutel osalevaid firmasid; 

Or. en

Muudatusettepanek 251
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. kutsub Türgi valitsust üles viivitamata 
allkirjastama ja ratifitseerima Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni ning tuletab meelde, et 
Küprose Vabariigi majandusvöönd on 
täiesti õiguspärane;

19. kutsub Türgi valitsust üles viivitamata 
allkirjastama ja ratifitseerima ühenduse 
õigustikku kuuluvat Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni 
ning tuletab meelde, et Küprose Vabariigi 
majandusvöönd on täiesti õiguspärane; 
väljendab tõsist muret Türgi avalike 
Küprose Vabariigi vastaste ähvarduste 
pärast ning nõuab tungivalt, et Türgi 
hoiduks mis tahes liiki ähvarduste 
kasutamisest ja vastuolude põhjustamisest 
ning hoiduks Küprose Vabariigi 
suveräänsete õiguste rikkumisest viimase 
territoriaalvetes, majandusvööndis ja 
õhuruumis;

Or. en

Muudatusettepanek 252
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. kutsub Türgi valitsust üles viivitamata 
allkirjastama ja ratifitseerima Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni ning tuletab meelde, et 
Küprose Vabariigi majandusvöönd on 
täiesti õiguspärane;

19. kutsub Türgi valitsust üles viivitamata 
allkirjastama ja ratifitseerima Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni, mis on ühenduse õigustiku 
lahutamatu osa, ning tuletab meelde, et 
Küprose Vabariigi majandusvöönd on 
täiesti õiguspärane;

Or. el

Muudatusettepanek 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. kutsub Türgit üles lõpetama kõikide 
niisuguste õiguslike jõupingutuste ja 
algatuste takistamine, mida teevad 
Küprose Vabariik ja välisfirmad, kes 
korraldavad puurimistöid Küprose 
Vabariigi majandusvööndis gaasi ja nafta 
maardlate uurimise eesmärgil; palub 
Türgil mitte enam rikkuda ühenduse 
õigustikku ja rahvusvahelist mereõigust, 
mis on ELiga ühinemise läbirääkimiste 
lahutamatu osa, ning seetõttu järgida 
eeskirju ning niisuguse kandidaatriigi 
õiguslikku ja poliitilist olemust, kes peaks 
täielikult austama kõikide liikmesriikide 
suveräänseid õigusi, nagu on sätestatud 
aluslepingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 254
Nikolaos Chountis
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. rõhutab, et heanaaberlike suhete 
huvides ning Kreeka majanduskriisi tõttu 
on oluline, et Türgi algataks kalli 
sõjatehnika vastastikuse vähendamise, et 
selliselt saadud kokkuhoid suunata 
sotsiaalsetesse meetmetesse, eesmärgiga 
kaotada vaesus, vähendada töötust ning 
aidata majanduslikult haavatavaid 
ühiskonnakihtisid;

Or. el

Muudatusettepanek 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 b. kutsub Türgi valitsust üles hoiduma 
igasuguste ähvarduste tegemisest ja/või 
meetmete võtmisest Küprose Vabariigi 
suveräänsete õiguste ja jurisdiktsiooni 
vastu selle territoriaalvetes ja 
majandusvööndis;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
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taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; 
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 
ettepaneku nende küsimustega tegelemise 
kohta;

taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida õiglane, 
igakülgne ja elujõuline lahendus ning teha 
ühine avaldus, millega selgitatakse 
läbirääkimisprotsessi põhimõtteid ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu
resolutsioonide ning ELi aluseks olevate 
väärtuste ja põhimõtetega; palub Türgil 
alustada viivitamata oma vägede 
väljatoomist Küproselt ja tagastada 
Famagusta isoleeritud piirkond ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 550 (1984); võtab 
teadmiseks Küprose valitsuse ettepanekud 
kõnealuste probleemide lahendamiseks; 
peab samas kahetsusväärseks asjaolu, et 
Türgi lükkas 2010. aastal tagasi Küprose 
Vabariigi valitsuse ettepaneku avada 
Euroopa Liidu egiidi all muu hulgas 
Famagusta sadam, mis oleks 
võimaldanud äritehinguid ELi ja Küprose 
türklaste vahel Famagusta sadama 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb mõlema 
kogukonna jaoks õiglase ja püsiva 
lahenduse leidmisel ÜRO kahe tsooni, 
kahe kogukonna ja poliitilise võrdsuse 
kehtestatud parameetrite alusel; palub 
Türgil jätkuvalt aktiivselt toetada 
läbirääkimisi, et leida ÜRO peasekretäri 
egiidi all ja kooskõlas asjakohaste ÜRO 
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oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil;
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 
ettepaneku nende küsimustega tegelemise 
kohta;

Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 
õiglane, igakülgne ja elujõuline lahendus; 
palub Küprose Vabariigil võtta vastu 
otsekaubanduse määrus, mis võimaldaks 
Küprose türklastel ELiga otse kaubelda 
kõigile vastuvõetaval viisil ning toetada 
taasühendamisläbirääkimiste edukaks 
lõpuleviimiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda; 

Or. en

Muudatusettepanek 258
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil;
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb mõlema 
kogukonna jaoks õiglase ja püsiva 
lahenduse leidmisel ÜRO kahe tsooni, 
kahe kogukonna ja poliitilise võrdsuse 
kehtestatud parameetrite alusel; palub 
Türgil jätkuvalt toetada läbirääkimisi, et 
leida ÜRO peasekretäri egiidi all ja 
kooskõlas asjakohaste ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 
õiglane, igakülgne ja elujõuline lahendus; 
nõuab tungivalt, et kõik pooled 
pühenduksid läbirääkimistele, et 
hõlbustada kaupade, teenuste, kapitali ja 
isikute vaba liikumist ning lahendada 
omandiküsimused Küprosel; palub Türgil 
alustada oma vägede väljatoomist 
Küproselt ja tagastada Varosha1 ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 550 (1984); palub Küprose 
Vabariigil võtta vastu otsekaubanduse 
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ettepaneku nende küsimustega tegelemise 
kohta;

määrus2, mis võimaldaks Küprose 
türklastel ELiga otse kaubelda kõigile 
vastuvõetaval viisil ning toetada 
taasühendamisläbirääkimiste edukaks 
lõpuleviimiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda;

__________________
1 Tegemist on faktiveaga – ÜRO 
resolutsioonis 550 palutakse Türgil 
alustada oma vägede väljatoomist 
Varoshast, mis on kvartal Famagusta 
linnas. Famagustat võidakse sellega 
seoses pidada terveks rajooniks, mis oleks
vale tõlgendus. 
2 2004. aastal tegi Euroopa Komisjoni 
ettepaneku sõlmida vabakaubandusleping 
Põhja-Küprosega, kuid see menetlus on 
nõukogus peatunud (hoolimata Lissaboni 
lepingu jõustumisest).

Or. en

Muudatusettepanek 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb 
demokraatliku ja püsiva lahenduse 
leidmisel mõlema kogukonna jaoks 
vastavalt protokollile nr 10 ning kooskõlas 
ELi aluseks olevate väärtuste ja 
põhimõtetega; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all, ELi positiivsel ja
katalüütilisel toel, viisil, mil austatakse ja 
järgitakse täielikult demokraatlikke 
väärtusi ja põhimõtteid, ning kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
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et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; 
võtab teadmiseks Küprose valitsuse
ettepaneku nende küsimustega tegelemise 
kohta;

viivitamata oma vägede väljatoomist 
Küproselt ja tagastada Famagusta linna
isoleeritud piirkond selle seaduslikele 
elanikele ja ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984), hõlbustades seega tervikliku 
lahenduse saavutamiseks tehtavaid 
jõupingutusi; palub samal ajal Küprose 
Vabariigil avada ELi tollijärelevalve all 
Famagusta sadam, et toetada 
taasühendamisläbirääkimiste edukaks 
lõpuleviimiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ning kõigile 
vastuvõetaval ja seaduslikul viisil 
kooskõlas rahvusvahelise õigusega, 
ühenduse õigustikuga ning järgides 
täielikult ELi liikmesriigi Küprose 
Vabariigi suveräänseid õigusi vastavalt 
protokollile nr 10 ja aluslepingutele; võtab 
teadmiseks Küprose valitsuse ettepaneku 
nende küsimustega tegelemise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 260
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb tervikliku,
õiglase ja püsiva lahenduse leidmisel 
mõlema kogukonna jaoks ning julgustab 
kahe kogukonna juhte saavutama 
üksmeelt kavandatavate ühisavalduste 
puhul; palub Türgil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi, et leida ÜRO peasekretäri 
egiidi all ja kooskõlas rahvusvahelise 
õiguse ning asjakohaste ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 
õiglane, igakülgne ja elujõuline lahendus;
palub Türgil alustada viivitamata oma 
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(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; 
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 
ettepaneku nende küsimustega tegelemise 
kohta;

vägede väljatoomist Küproselt ja tagastada 
Famagusta isoleeritud piirkond ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 550 (1984); tuletab meelde
Küprose Vabariigi ettepanekut avada 
samal ajal ELi tollijärelevalve all 
Famagusta sadam, et toetada 
taasühendamisläbirääkimiste edukaks 
lõpuleviimiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada mõlemal 
kogukonnal kaubelda kõigile 
vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; võtab 
teadmiseks Küprose valitsuse ettepaneku 
nende küsimustega tegelemise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 261
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; 
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel, võttes arvesse 
mõlema kogukonna probleemid ja huvid;
palub Türgil ja Kreekal aktiivselt toetada 
läbirääkimisi, et leida ÜRO peasekretäri 
egiidi all ja kooskõlas asjakohaste ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 
õiglane, igakülgne ja elujõuline lahendus;
palub Türgil usaldust suurendava 
meetmena alustada oma vägede 
väljatoomist Küproselt ja teha edusamme
Famagusta isoleeritud piirkonna 
tagastamisel ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984), ning palub Küprose Vabariigil 
omalt poolt avada ELi tollijärelevalve all 
Famagusta sadam ning võimaldada Ercani 
lennujaamal tegutseda rahvusvahelise 
lennujaamana, mille koodid on kirjas 
IATE ja ICAO nimekirjades ning on 
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ettepaneku nende küsimustega tegelemise 
kohta;

nende poolt tunnustatud, et toetada 
taasühendamisläbirääkimiste edukaks 
lõpuleviimiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja lubada otsekaubanduse 
määruse vastuvõtmist, et võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil;
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 
ettepaneku mõnede eespool nimetatud
küsimustega tegelemise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; 
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 
ettepaneku nende küsimustega tegelemise 
kohta;

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; 
kiidab heaks Küprose valitsuse ettepaneku 
nende küsimustega tegelemise kohta; veel 
väljendab heameelt asjaolu üle, et 
mõlemad osapooled ilmutavad 
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koostöömärke;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil;
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 
ettepaneku nende küsimustega tegelemise 
kohta;

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; toetab pingutusi, mida 
tehakse, et käivitada uuesti 
läbirääkimised, et leida ÜRO peasekretäri 
egiidi all ja kooskõlas asjakohaste ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 
õiglane, igakülgne ja elujõuline lahendus;
palub Türgil alustada oma vägede 
väljatoomist Küproselt ja tagastada 
Famagusta isoleeritud piirkond ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu
resolutsiooniga 550 (1984); palub Küprose 
Vabariigil avada ELi tollijärelevalve all 
Famagusta sadam, et toetada 
taasühendamisläbirääkimiste edukaks 
lõpuleviimiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ning kõigile 
vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; võtab 
teadmiseks Küprose valitsuse ettepaneku 
nende küsimustega tegelemise kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; 
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 
ettepaneku nende küsimustega tegelemise 
kohta;

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; kutsub Türgit üles 
alustama oma vägede täielikku
väljatoomist Küproselt ja tagastama 
Famagusta isoleeritud piirkonna ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 550 (1984); palub Küprose 
Vabariigil avada ELi tollijärelevalve all 
Famagusta sadam, et toetada 
taasühendamisläbirääkimiste edukaks 
lõpuleviimiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ning kõigile 
vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; võtab 
teadmiseks Küprose valitsuse ettepaneku 
nende küsimustega tegelemise kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 

20. kordab oma tugevat toetust Küprose 
taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja 
püsiva lahenduse leidmisel mõlema 
kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt 
toetada läbirääkimisi, et leida ÜRO 
peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega ning ELi aluseks olevate 
väärtuste ja põhimõtetega õiglane, 
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oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamisläbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; 
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 
ettepaneku nende küsimustega tegelemise 
kohta;

igakülgne ja elujõuline lahendus; palub 
Türgil alustada viivitamata oma vägede 
väljatoomist Küproselt ja tagastada 
Famagusta isoleeritud piirkond ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 550 (1984); palub Küprose 
Vabariigil avada ELi tollijärelevalve all 
Famagusta sadam, et toetada 
taasühendamisläbirääkimiste edukaks 
lõpuleviimiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ning kõigile 
vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; võtab 
teadmiseks Küprose valitsuse ettepaneku 
nende küsimustega tegelemise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. tuletab meelde, et 1974. aastal 
vallutas Türgi Küprose ning sellest ajast 
alates on saare põhjaosa olnud Türgi 
valduses; märgib, et Türgi ei tunnusta 
Küprost, mis tähendab, et osaliselt ei 
tunnusta ta ka ELi;

Or. nl

Muudatusettepanek 267
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. tunneb heameelt linnapea Alexis 
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Galanose ja linnapea Oktay Kayalpi 10. 
detsembri 2013. aasta ühisavalduse üle, 
milles nad väljendavad suurt toetust 
Famagusta taasühinemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. kutsub Türgit üles hoiduma Türgi 
kodanike uute asunduste loomisest saarel, 
sest see muudaks jätkuvalt demograafilist 
tasakaalu ja vähendaks selle kodanike 
lojaalsust tulevasele ühisele ja ühisel 
minevikul rajanevale riigile;

Or. en

Muudatusettepanek 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. kutsub Türgi valitsust üles täielikult 
täitma oma seaduslikke kohustusi, mis 
tulenevad ühenduse õigustikust ja eriti 
Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 
21. septembri 2005. aasta 
deklaratsioonist;

Or. en
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Muudatusettepanek 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. väljendab heameelt Türgi otsuse üle
anda kadunud isikutega tegelevale 
komisjonile juurdepääs Küprose põhjaosas 
asuvale tarastatud alale ning julgustab
Türgit võimaldama sellele komisjonile 
juurdepääsu asjakohastele arhiividele ja 
militaaraladele, et võimaldada 
ekshumeerimist; nõuab, et kadunud 
isikutega tegeleva komisjoni tööle 
pöörataks erilist tähelepanu;

21. võtab teadmiseks Türgi otsuse anda 
kadunud isikutega tegelevale komisjonile 
juurdepääs Küprose põhjaosas asuvale 
tarastatud alale ning kutsub Türgit üles
võimaldama sellele komisjonile täielikku
juurdepääsu asjakohastele arhiividele ja 
militaaraladele, et võimaldada 
ekshumeerimist, ning võtma kadunud 
isikute humanitaarküsimuses kõik 
asjakohased meetmed vastavalt Euroopa 
Inimõiguste Kohtu järeldustele; nõuab, et 
kadunud isikutega tegeleva komisjoni tööle 
pöörataks erilist tähelepanu ning kutsub 
Türgit üles aitama kaasa menetluste 
kiirendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 271
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. väljendab heameelt Türgi otsuse üle 
anda kadunud isikutega tegelevale 
komisjonile juurdepääs Küprose põhjaosas 
asuvale tarastatud alale ning julgustab 
Türgit võimaldama sellele komisjonile
juurdepääsu asjakohastele arhiividele ja 
militaaraladele, et võimaldada 
ekshumeerimist; nõuab, et kadunud 
isikutega tegeleva komisjoni tööle 
pöörataks erilist tähelepanu;

21. väljendab heameelt Türgi otsuse üle 
anda kadunud isikutega tegelevale 
komisjonile juurdepääs Küprose põhjaosas 
asuvatele militaaraladele ning peale selle
julgustab Türgit jätkuvalt toetama 
intensiivselt komisjoni tööd, võimaldades 
sellele näiteks juurdepääsu asjakohastele 
arhiividele ja militaaraladele, et 
võimaldada ekshumeerimist; nõuab, et 
kadunud isikutega tegeleva komisjoni tööle 
pöörataks erilist tähelepanu;
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Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. väljendab heameelt Türgi otsuse üle 
anda kadunud isikutega tegelevale 
komisjonile juurdepääs Küprose põhjaosas 
asuvale tarastatud alale ning julgustab
Türgit võimaldama sellele komisjonile 
juurdepääsu asjakohastele arhiividele ja 
militaaraladele, et võimaldada 
ekshumeerimist; nõuab, et kadunud 
isikutega tegeleva komisjoni tööle 
pöörataks erilist tähelepanu;

21. võtab teadmiseks Türgi otsuse anda 
kadunud isikutega tegelevale komisjonile 
juurdepääs Küprose põhjaosas asuvale 
tarastatud alale ning kutsub Türgit üles
võimaldama sellele komisjonile täielikku
juurdepääsu kõikidele asjakohastele 
arhiividele ja militaaraladele, et 
võimaldada ekshumeerimist; nõuab, et 
kadunud isikutega tegeleva komisjoni tööle 
pöörataks erilist tähelepanu ning et seda 
tööd austataks;

Or. en

Muudatusettepanek 273
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. väljendab heameelt Türgi otsuse üle 
anda kadunud isikutega tegelevale 
komisjonile juurdepääs Küprose põhjaosas
asuvale tarastatud alale ning julgustab
Türgit võimaldama sellele komisjonile 
juurdepääsu asjakohastele arhiividele ja 
militaaraladele, et võimaldada 
ekshumeerimist; nõuab, et kadunud 
isikutega tegeleva komisjoni tööle 
pöörataks erilist tähelepanu;

21. väljendab heameelt Türgi otsuse üle 
anda kadunud isikutega tegelevale 
komisjonile juurdepääs Küprose 
okupeeritud osas asuvale tarastatud alale 
ning kutsub Türgit üles võimaldama sellele 
komisjonile täielikku juurdepääsu 
kõikidele asjakohastele arhiividele ja 
militaaraladele, et võimaldada 
ekshumeerimist; nõuab, et kadunud 
isikutega tegeleva komisjoni tööle 
pöörataks erilist tähelepanu;
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Or. en

Muudatusettepanek 274
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. väljendab heameelt Türgi otsuse üle 
anda kadunud isikutega tegelevale 
komisjonile juurdepääs Küprose põhjaosas 
asuvale tarastatud alale ning julgustab 
Türgit võimaldama sellele komisjonile 
juurdepääsu asjakohastele arhiividele ja 
militaaraladele, et võimaldada 
ekshumeerimist; nõuab, et kadunud 
isikutega tegeleva komisjoni tööle 
pöörataks erilist tähelepanu;

21. väljendab heameelt Türgi otsuse üle 
anda kadunud isikutega tegelevale 
komisjonile juurdepääs Küprose põhjaosas 
asuvale tarastatud alale ning julgustab 
mõlemat osapoolt võimaldama sellele 
komisjonile juurdepääsu asjakohastele 
arhiividele ja militaaraladele, et 
võimaldada ekshumeerimist; nõuab, et 
kadunud isikutega tegeleva komisjoni tööle 
pöörataks erilist tähelepanu;

Or. en

Muudatusettepanek 275
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. taunib Türgi asunduspoliitikat ja 
kutsub Türgit üles hoiduma Türgi 
kodanike uute asunduste loomisest 
Küprosel, mis on vastuolus Genfi 
konventsiooni ja rahvusvahelise õiguse 
põhimõtetega ning mis muudab 
demograafilist tasakaalu saarel ja takistab 
lahenduse leidmist tulevikus;

Or. en
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Muudatusettepanek 276
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. kutsub Türgit üles kaotama 
olemasolevad ebaseaduslikud asundused 
ning hoiduma tulevikus Türgi kodanike 
uute asunduste loomisest, kuna sellega 
võidakse veelgi muuta demograafilist 
tasakaalu ning vähendada kodanike 
lojaalsust saarel; kutsub Türgit üles 
tegelema kõnealuse probleemiga vastavalt 
Genfi konventsioonile ning 
rahvusvahelise õiguse põhimõtetele;

Or. en

Muudatusettepanek 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. kutsub Türgit üles tegelema Türgi 
kodanike asunduste (asunike) 
probleemiga saarel, järgides Genfi 
konventsiooni ja rahvusvahelise õiguse 
põhimõtteid; 

Or. en

Muudatusettepanek 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 b (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 b. nõuab tungivalt, et Türgi tagaks 
kõikide Küprose põgenike, sealhulgas 
usuvähemustesse kuuluvate isikute 
õiguste austamise, kusjuures neil peaks 
olema lubatud vabalt kasutada oma 
usulisi õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 c. nõuab tungivalt, et Türgi võtaks 
konkreetseid meetmeid Küprose põhjaosa 
kultuuri- ja usupärandi hävitamise 
lõpetamiseks ning aitaks sellega säilitada 
Euroopa ja maailma tsivilisatsiooni 
väärtuslikku osa;

Or. en

Muudatusettepanek 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, ning kutsub Türgit 
üles ELi ja NATO vahelise poliitilise 
dialoogi võimaldamiseks tühistama vetot 
ELi ja NATO koostöölt, millesse 
kaasatakse Küpros, ning kutsub ühtlasi 

välja jäetud
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Küprose Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses;

Or. de

Muudatusettepanek 281
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, ning kutsub Türgit 
üles ELi ja NATO vahelise poliitilise 
dialoogi võimaldamiseks tühistama vetot 
ELi ja NATO koostöölt, millesse 
kaasatakse Küpros, ning kutsub ühtlasi 
Küprose Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 282
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, ning kutsub Türgit 
üles ELi ja NATO vahelise poliitilise 
dialoogi võimaldamiseks tühistama vetot 
ELi ja NATO koostöölt, millesse 
kaasatakse Küpros, ning kutsub ühtlasi 
Küprose Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, mis iseenesest toetaks 
NATO ja ELi koostöö tõhustamist, 
eelkõige tsiviilkriisiohje valdkonnas;
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tegevuses;

Or. en

Muudatusettepanek 283
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, ning kutsub Türgit üles 
ELi ja NATO vahelise poliitilise dialoogi 
võimaldamiseks tühistama vetot ELi ja 
NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ning kutsub ühtlasi Küprose 
Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses;

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, ning kutsub Türgit ja 
kõiki muid osalisi üles võimaldama ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, 
sealhulgas ELi ja NATO koostööd 
Küprosel, ning järgnevalt kutsub Küprose 
Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses ning võimaldama Türgil täita 
kõnealuse agentuuri ees võetud 
kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, ning kutsub Türgit üles 
ELi ja NATO vahelise poliitilise dialoogi 
võimaldamiseks tühistama vetot ELi ja 
NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ning kutsub ühtlasi Küprose 
Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses;

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, ning kutsub Türgit üles 
ELi ja NATO vahelise poliitilise dialoogi 
võimaldamiseks tühistama vetot ELi ja 
NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ning kutsub ühtlasi Küprose
Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses; kutsub Türgit üles tihedamalt 
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joonduma Euroopa Liidu ühise välis- ja 
julgeolekupoliitilise hoiakuga; kutsub 
välisasjade nõukogu ja kõrget esindajat 
üles sagedamini Türgiga konsulteerima; 

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, ning kutsub Türgit üles 
ELi ja NATO vahelise poliitilise dialoogi 
võimaldamiseks tühistama vetot ELi ja 
NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ning kutsub ühtlasi Küprose 
Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses;

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, ning kutsub Türgit üles 
ELi ja NATO vahelise poliitilise dialoogi 
võimaldamiseks tühistama vetot ELi ja 
NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ning kutsub ühtlasi Küprose 
Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses; kiidab heaks Küprose Vabariigi 
kavatsuse ühineda NATO 
rahupartnerlusprogrammiga, mis võib 
olukorda muuta, ning kutsub Türgit üles 
võtma samasuguse konstruktiivse hoiaku;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas, ning kutsub Türgit üles 

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja 
terviklik julgeolekualane lähenemine 
Vahemere idaosas; ning kutsub Türgit üles 
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ELi ja NATO vahelise poliitilise dialoogi 
võimaldamiseks tühistama vetot ELi ja 
NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ning kutsub ühtlasi Küprose 
Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses;

ELi ja NATO vahelise poliitilise dialoogi 
võimaldamiseks tühistama vetot ELi ja 
NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ning kutsub ühtlasi Küprose 
Vabariiki tühistama vetot Türgi 
osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses; kiidab heaks Küprose valitsuse 
kavatsuse ühineda NATO 
rahupartnerlusprogrammiga, ning kutsub 
Türgit üles võtma samasuguse 
konstruktiivse hoiaku;

Or. en

Muudatusettepanek 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. nõuab tungivalt, et Türgi võtaks 
meetmeid ning lõpetaks ökoloogilise 
katastroofi Pentadaktylose mäel, mis on 
tingitud maavarade reguleerimata 
kaevandamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 288
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. tuletab Türgile meelde, et Euroopa 
Inimõiguste Kohtu otsus neljandas 
riikidevahelises kohtuasjas Küprose ja 
Türgi vahel ei piirdu ainult kadunud 
inimeste küsimusega; 
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Or. en

Muudatusettepanek 289
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. nõuab demokraatia põhimõtete 
edendamiseks ning kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artikli 10,2 lõikega 14,2 ja 
artikli 14 lõikega 2, et Küprose mõlemad 
kogukonnad oleksid Euroopa 
Parlamendis esindatud, tingimusel et 
tervikliku lahenduse leidmiseni esindavad 
Küprose türklasi vaatlejad sarnaselt 
menetlusele, mida kasutatakse Euroopa 
Nõukogu Parlamentaarses Assamblees, 
ning et see ei mõjuta eelarvet;

Or. en

Muudatusettepanek 290
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. nõuab, et Türgi ja Armeenia 
ratifitseeriksid omavaheliste suhete 
normaliseerimiseks eeltingimusi seadmata 
protokollid diplomaatiliste suhete loomise 
kohta, avaksid piiri ning parandaksid 
aktiivselt oma suhteid, eelkõige piiriülese 
koostöö ja majandusliku integratsiooni
vallas;

23. nõuab, et Türgi ratifitseeriks suhete 
normaliseerimiseks Armeeniaga
eeltingimusi seadmata protokollid 
diplomaatiliste suhete loomise kohta, 
avaksid piiri ning parandaksid aktiivselt 
oma suhteid, eelkõige piiriülese koostöö ja
Armeenia genotsiidi tunnustamise vallas;

Or. en
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Muudatusettepanek 291
Evgeni Kirilov

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. kutsub Türgi ametivõime üles, 
silmas pidades peaminister Erdogani 
teatud läbimõtlemata irredentistlikke 
avaldusi, hoiduma mistahes 
provokatiivsest retoorikast seoses 
naaberriikide piirkondadega, millel oleks 
destabiliseeriv mõju heanaaberlikele 
suhetele ELi liikmesriikidega, või seoses 
teatud Lääne-Balkani riikidega;

Or. bg

Muudatusettepanek 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. kutsub Türgi valitsust üles 
tunnistama, et 1915. ja 1916. aastal pandi 
armeenlaste vastu toime genotsiid, mille 
käigus vastavalt akadeemilistele 
uurimustele hukkus rohkem kui 1,5 
miljonit inimest;

Or. de

Muudatusettepanek 293
Marusya Lyubcheva

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. kutsub Türgit üles tegema 
suuremaid jõupingutusi, et edendada 
heanaaberlikke suhteid teiste Balkani 
riikidega ja mitte võtta ametlikke 
seisukohti, mis on vastuolus ELi liikmeks
olemisega, solvata riiklikku väärikust ja 
seada küsimuse alla naaberriikide 
suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus; 

Or. bg

Muudatusettepanek 294
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 b. kutsub ELi ning Türgi, Kreeka, 
Küprose Vabariigi ja Põhja-Küprose 
valitsusi üles ÜRO egiidi all, eriti Kreeka 
eesistumise ajal, tegema ühiseid 
jõupingutusi Küprose probleemi 
lahendamiseks, pidades silmas, et kui 
selles küsimuses lahendust ei leita, 
mõjutab see oluliselt ELi ja Türgi suhteid;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

ELi–Türgi koostöö süvendamine Türgi suutmatus 4: ELi–Türgi koostöö 
süvendamine

Or. nl
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Muudatusettepanek 296
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

ELi–Türgi koostöö süvendamine ELi–Türgi koostöö 

Or. de

Muudatusettepanek 297
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes;
tuletab meelde, et sel keeldumisel on 
endiselt tugev mõju läbirääkimistele;

24. avaldab kahetsust, et Türgi ei ole 
rakendanud Euroopa Ühenduse ja Türgi 
vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes;
tuletab meelde, et lahenduse puudumine 
Küprose küsimuses mõjutab jätkuvalt ELi 
ja Türgi suhteid ja seetõttu kutsub kõiki 
osapooli üles ühiselt lahenduse leidmise 
nimel pingutama;

Or. en

Muudatusettepanek 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 

24. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
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lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes;
tuletab meelde, et sel keeldumisel on 
endiselt tugev mõju läbirääkimistele;

lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes;
kutsub Türgit üles tühistama oma 
sadamate ja lennujaamade avamisega 
embargo, mille ta on kehtestanud Küprose 
Vabariigile kuuluvate laevade ja 
lennukite suhtes; kutsub Türgi valitsust 
üles ilma diskrimineerimata ja viivitamata 
täielikult rakendama lisaprotokolli; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu;

Or. en

Muudatusettepanek 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et sel keeldumisel on 
endiselt tugev mõju läbirääkimistele;

24. taunib asjaolu, et vaatamata 
korduvatele pöördumistele ei ole Türgi 
täitnud oma kohustusi, mis on esitatud 
Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 
21. septembri 2005. aasta deklaratsioonis ja 
on keeldunud täitmast oma kohustust 
rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et sellisel kohustuste 
mittetäitmisel ja keeldumisel tunnustada 
Küprose Vabariiki on endiselt tugev mõju 
läbirääkimistele; avaldab sügavat 
kahetsust Türgi ametnike avalduste, 
ähvarduste ja tegevuse pärast liikmesriigi 
vastu, või pingete allika või tegevuste 
vastu, mis võib rikkuda heanaaberlikke 
suhteid ja takistada vaidluste rahumeelset 
lahendamist; kutsub seetõttu Türgit üles 
täitma oma kohustusi ja rakendama 
protokolli täielikult ja edasiste viivitusteta;

Or. en
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Muudatusettepanek 300
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. mõistab hukka Türgi keeldumise täita
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et sel keeldumisel on 
endiselt tugev mõju läbirääkimistele;

24. vastutasuks usalduse suurendamise 
meetmetele, nagu nimetatud eespool 
punktis 20 (muudetud), nõuab, et Türgi
täidaks oma kohustust rakendada täielikult 
ja mittediskrimineerivalt Euroopa 
Ühenduse ja Türgi vahelise 
assotsieerimislepingu lisaprotokolli kõikide 
liikmesriikide suhtes, kuna sellele oleks
tugev mõju läbirääkimistele;

Or. en

Muudatusettepanek 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes;
tuletab meelde, et sel keeldumisel on 
endiselt tugev mõju läbirääkimistele;

24. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes;
tuletab meelde, et selline keeldumine 
muudab igasuguse tegeliku edasimineku 
läbirääkimistes võimatuks;

Or. it

Muudatusettepanek 302
Emine Bozkurt
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes;
tuletab meelde, et sel keeldumisel on 
endiselt tugev mõju läbirääkimistele;

24. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes, 
samuti asjaolu, et Euroopa Liit ei ole veel 
võtnud kõiki vajalikke samme Küprose 
türklaste isolatsioonist välja viimiseks 
nagu on sätestatud 26. aprilli 2004. aasta 
Euroopa Liidu Nõukogu järeldustes;
tuletab meelde, et sel keeldumisel on 
endiselt tugev mõju läbirääkimistele;

Or. en

Muudatusettepanek 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. avaldab kahetsust Türgi otsuse üle 
hoiduda kokkusaamistest ja kontaktidest 
nõukogu eesistujariigi (2012. aasta teisel 
poolel) Küprosega ning on seisukohal, et 
Türgi jääb ilma olulisest võimalusest 
alustada sidemete loomise ja suhete 
normaliseerimise protsessi Küprosega; 
tuletab meelde, et EL rajaneb lojaalse 
koostöö põhimõtetel ja kõikide 
liikmesriikide vastastikusel solidaarsusel 
ning austusel institutsionaalse raamistiku 
vastu; tuletab meelde, et kõigi ELi 
liikmesriikide nõusolek on 
liitumisprotsessi vajalik osa; kutsub 
Türgit vastavalt üles jätkama suhete 
normaliseerimist kõigi ELi 
liikmesriikidega nii kiiresti kui võimalik, 
sealhulgas lõpetades veto ELi 
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liikmesriikide liikmeks olemisele mitmes 
rahvusvahelises organisatsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 304
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. avaldab heameelt Euroopa Liidu ja 
Türgi kokkuleppe sõlmimise üle 
ebaseaduslike sisserändajate 
tagasisaatmise kohta ning nõuab selle 
täielikku rakendamist kõikidele 
liikmesriikidele; taunib asjaolu, et Türgi 
keeldub rakendamast lepingut seoses 
Küprose Vabariigiga ning ei ole ikka veel 
tunnustanud Küprost kui täieõiguslikku 
Euroopa Liidu liikmesriiki; 

Or. el

Muudatusettepanek 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 b. avaldab kahetsust asjaolu pärast, et 
Türgi jättis ära ühiskomisjoni 70. 
koosoleku, ja selle negatiivse mõju pärast 
parlamentidevahelistele poliitilisele 
dialoogile; märgib, et nimetatud 
keeldumine ei ole toonud kaasa 
sanktsioone;

Or. en
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Muudatusettepanek 306
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 c. toonitab, kui tähtis on kõikehõlmav 
järelevalve ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA) Türgi suhtes 
rakendamise üle, et seada esikohale 
eesmärgid ja projektid, mis on täielikult 
kooskõlas Türgi liitumise kriteeriumitega;

Or. en

Muudatusettepanek 307
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi 
suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL 
on Türgi suurim kaubanduspartner – 38 % 
Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja 
peaaegu 71 % välismaistest 
otseinvesteeringutest tuleb EList; peab 
tervitatavaks, et komisjon tegeleb praegu 
hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, 
et vaagida selle mõju mõlemale poolele ja 
võimalusi selle ajakohastamiseks;

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi 
suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL 
on Türgi suurim kaubanduspartner – 38 % 
Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja 
peaaegu 71 % välismaistest 
otseinvesteeringutest tuleb EList; peab 
tervitatavaks, et komisjon tegeleb praegu 
hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, 
et vaagida selle mõju mõlemale poolele ja 
võimalusi selle ajakohastamiseks ning 
nõuab tungivalt, et Türgi tühistaks 
allesjäänud piirangud kaupade vabale 
liikumisele;

Or. en

Muudatusettepanek 308
Elena Băsescu
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi 
suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL 
on Türgi suurim kaubanduspartner – 38 % 
Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja 
peaaegu 71 % välismaistest 
otseinvesteeringutest tuleb EList; peab 
tervitatavaks, et komisjon tegeleb praegu 
hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, 
et vaagida selle mõju mõlemale poolele ja 
võimalusi selle ajakohastamiseks;

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi 
suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL 
on Türgi suurim kaubanduspartner – 38 % 
Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja 
peaaegu 71 % välismaistest 
otseinvesteeringutest tuleb EList; peab 
tervitatavaks, et komisjon tegeleb praegu 
hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, 
et vaagida selle mõju mõlemale poolele ja 
võimalusi selle ajakohastamiseks; kutsub 
Türgit üles täitma kõiki tolliliidu raames 
võetud kohustusi, kõrvaldades kõik 
piirangud kaupade vaba liikumise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi 
suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL 
on Türgi suurim kaubanduspartner – 38 % 
Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja 
peaaegu 71 % välismaistest 
otseinvesteeringutest tuleb EList; peab 
tervitatavaks, et komisjon tegeleb praegu 
hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, 
et vaagida selle mõju mõlemale poolele ja 
võimalusi selle ajakohastamiseks;

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi 
suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL 
on Türgi suurim kaubanduspartner – 38 % 
Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja 
peaaegu 71 % välismaistest 
otseinvesteeringutest tuleb EList; peab 
tervitatavaks, et komisjon tegeleb praegu 
hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, 
et vaagida selle mõju mõlemale poolele ja 
võimalusi selle ajakohastamiseks; kutsub 
komisjoni üles, et ta kolmandate riikidega 
vabakaubanduslepingute allkirjastamise 
üle peetavate läbirääkimiste käigus hoiaks 
Türgit asjade käiguga kursis;

Or. fr
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Muudatusettepanek 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi 
suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL 
on Türgi suurim kaubanduspartner – 38 % 
Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja 
peaaegu 71 % välismaistest 
otseinvesteeringutest tuleb EList; peab 
tervitatavaks, et komisjon tegeleb praegu 
hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, 
et vaagida selle mõju mõlemale poolele ja 
võimalusi selle ajakohastamiseks;

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi 
suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL 
on Türgi suurim kaubanduspartner – 38 % 
Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja 
peaaegu 71 % välismaistest 
otseinvesteeringutest tuleb EList; peab 
tervitatavaks, et komisjon tegeleb praegu 
hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, 
et vaagida selle mõju mõlemale poolele ja 
võimalusi selle ajakohastamiseks; kutsub 
komisjoni üles leidma uusi viise, kuidas 
kaasata Türgi 
kaubandusläbirääkimistesse, mida EL 
peab kolmandate riikidega, ning mis 
mõjutavad Türgit;

Or. en

Muudatusettepanek 311
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi 
suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL 
on Türgi suurim kaubanduspartner – 38 % 
Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja 
peaaegu 71 % välismaistest 
otseinvesteeringutest tuleb EList; peab 
tervitatavaks, et komisjon tegeleb praegu 
hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, 
et vaagida selle mõju mõlemale poolele ja 

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi 
suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL 
on Türgi suurim kaubanduspartner – 38 % 
Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja 
peaaegu 71 % välismaistest 
otseinvesteeringutest tuleb EList; märgib, 
et tänu sellisele vastastikkusele 
sõltuvusele kaubanduse vallas on Türgi 
sügavalt mõjutatud kaubanduslepingutest, 
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võimalusi selle ajakohastamiseks; mida ELi sõlmib kolmandate riikidega, 
kuigi Türgi ei võta ise läbirääkimistest 
osa, ning rõhutab seetõttu, kui tähtis on, 
et EL arvestaks Türgi muredega; peab 
tervitatavaks, et komisjon tegeleb praegu 
hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, 
et vaagida selle mõju mõlemale poolele ja 
võimalusi selle ajakohastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. rõhutab vabakaubanduslepingute 
tähtsust globaalsete väärtusahelate 
loomises ja ELi konkurentsivõime 
suurendamises; palub komisjonil seada 
sisse kõikehõlmav dialoog ja koostöö 
Türgiga seoses kolmandate riikidega 
peetavate, vabakaubanduslepingute 
teemaliste läbirääkimistega, et saada 
nendest lepingutest täielik kasu, võttes 
arvesse Euroopa Liidu ja Türgi vahel 
valitsevat suur majanduslikku ja 
tööstuslikku integratsiooni, samuti 
kohustust järgida tolliliidu raames ühist 
kaubanduspoliitikat, mis näeb ette, et 
pooltel peavad olema samasugused 
sooduskaubandusrežiimid;

Or. en

Muudatusettepanek 313
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. rõhutab selle tähtsust, et Türgi teeks 
ELiga koostööd rahvusvahelise 
korruptsiooni ja rahapesu vastases 
võitluses;

Or. en

Muudatusettepanek 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 b. kutsub komisjoni üles arendama 
tihedamat koordineeritust Türgiga 
Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse läbirääkimistel, 
et täielikult ära kasutada ELi ja Türgi 
ühist majanduspotentsiaali;

Or. en

Muudatusettepanek 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 c. märgib, et maanteevedude piirangud 
Euroopa Liidu ja Türgi vahel takistavad 
edasist arengut osapoolte vahelises 
kahepoolses kaubavahetuses; palub 
komisjonil, liikmesriikidel ja Türgil leida 
nendes küsimustes mõlemale poolele 
vastuvõetav lahendus;

Or. en
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Muudatusettepanek 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 d. märgib, et Türgi laiaulatuslikum 
kaasamine ELi otsustusmehhanismi 
tolliliidu toimimisega seotud 
valdkondades, ja eelkõige ühise 
kaubanduspoliitika väljakujundamisse 
võiks hõlbustada Türgi poolt ELi 
tolliliiduga seotud õigusaktide 
rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli 
arvestades tuleks kaaluda, kas tasuks 
avada läbirääkimised energiat käsitleva 
15. peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe 
prioriteetidega;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli 
arvestades tuleks kaaluda, kas tasuks 
avada läbirääkimised energiat käsitleva 
15. peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

26. peab tervitatavaks koostööd Euroopa 
Liidu ja Türgi vahel mitmes olulises 
rohelise energia küsimuses ning kutsub 
Türgit üles võtma endale kohustus
tegeleda energia- ja kliimatõhususe 
prioriteetidega;

Or. en

Muudatusettepanek 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15. 
peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda ELi ja Türgi vahelist 
koostööd energia küsimustes; rõhutab, et 
tegeleda tuleb energia- ja kliimatõhususe 
prioriteetidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15. 
peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks tegeleda energia ja kliimatõhusust
prioriteetidega;
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Or. en

Muudatusettepanek 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15. 
peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli ja tema 
rikkalikke taastuvenergia allikaid
arvestades tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15. 
peatüki üle; rõhutab, et eriti arvesse võttes 
prognoose, mille kohaselt Türgi 
energianõudlus järgmistel aastakümnetel 
oluliselt kasvab, tuleks tegeleda
kliimamuutuse, taastuvenergia ja 
energiatõhususe prioriteetidega ning 
vastastikkuse kasuga, mida tooks kaasa 
ELi ja Türgi elektri ülekandevõrkude 
ühendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15. 
peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15. 
peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega; 
kutsub Türgit üles, nii kiiresti kui 
võimalik, avaldama kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise eesmärgi; 
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kutsub Türgit üles mitte välistama 
suurprojekte nagu Istanbuli kolmas 
lennujaam, kolmas sild või kavandatud 
tuumajaamad keskkonnamõju hindamise 
direktiivis; märgib seaduse nr 6446 
rakendamist elektriturul, kuid avaldab 
kahetsust, et see sisaldab ajutist artiklit, 
mis võimaldab avalikel ja erastatud 
elektritootmise ettevõtetel kuni 2018. 
aastani mitte täita keskkonnaalaseid 
õigusakte; kutsub Türgit üles muutma 
oma energiaallikate jaotust 
taastuvenergia allikate kasuks, mida 
Türgis esineb rohkesti ja palub komisjonil 
seada rahastamisel esikohale Türgi 
taastuvenergia projektid ning elektrivõrk;

Or. fr

Muudatusettepanek 323
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15.
peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

26. on arvamusel, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda vajadust alustada 
läbirääkimisi energiat käsitleva peatüki 
(15. peatükk) üle tingimusel, et Türgi 
võtab esiteks kohustuse austada täielikult 
kõigi liikmesriikide, k.a Küprose 
Vabariigi suveräänseid õigusi 
majandustsoonile Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni (UNCLOS) tähenduses, 
järgida läbirääkimiste raamistikus 
kirjeldatud kohustusi ning pidada 
heanaaberlikke suhteid ja lahendada 
vaidlused rahumeelselt; rõhutab, et 
tegeleda tuleb energia- ja kliimatõhususe 
prioriteetidega;
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Or. en

Muudatusettepanek 324
Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15. 
peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15. 
peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega, 
kui Türgi valitsus kohustub lõpetama 
naaberriikide suveräänsete õiguste 
rikkumise ning austab täielikult ÜRO 
mereõiguse konventsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 325
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15.
peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks eelisjärjekorras alustada 
läbirääkimisi energiat käsitleva (15.
peatükk) üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

Or. en

Muudatusettepanek 326
Emine Bozkurt
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15. 
peatüki üle; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

26. on veendunud, et Türgi kui 
energiakeskuse strateegilist rolli arvestades 
tuleks kaaluda, kas tasuks avada 
läbirääkimised energiat käsitleva 15. 
peatüki üle; rõhutab, kui tähtis on kaasata 
Türgi Euroopa energiapoliitika 
kujundamisse; rõhutab, et tegeleda tuleb 
energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

Or. en

Muudatusettepanek 327
Davor Ivo Stier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. võtab teadmiseks Türgi suurenenud 
osalemise Kagu-Euroopa, eriti Bosnia ja 
Hertsegoviina asjades, ning julgustab 
Türgi ametivõime joondama oma 
seisukohad Euroopa Liidu ühise välis- ja 
julgeolekupoliitikaga, et koordineerida 
diplomaatilist tegevust kõrge esindaja / 
asepresidendiga ja tugevdada veelgi 
koostööd ELi liikmesriikidega; 

Or. en

Muudatusettepanek 328
Metin Kazak

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunnustab Türgi valmidust anda 
Süüria pagulastele humanitaarabi; 
märgib, et paljud Süüria võõrvõitlejad 
saavad juurdepääsu Süüriasse Türgi 
kaudu, ning palub Türgil tugevdada 
piiripatrulle, piirata võitlejate sisenemist 
ja relvavooge rühmitustele, kes tõendatult 
on süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; 
on veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada 
poliitilise lahenduse saavutamist Süürias
ning toetada poliitilist ja majanduslikku 
stabiilsust piirkonnas, eelkõige seoses 
Jordaania, Liibanoni ja Iraagiga;

27. nõuab Süüria konflikti kohest 
lahendamist vastavalt Süüria rahva 
õigustatud püüdlustele demokraatia, 
vabaduse, väärikuse ja poliitilise 
pluralismi poole Süüria territoriaalse 
terviklikkuse ja riikliku ühtsuse 
kontekstis; väljendab tõsist muret seoses 
halveneva humanitaarolukorraga Süürias 
ning rõhutab tungivat vajadust kohese ja 
takistamatu juurdepääsu järele 
humanitaarabile kogu riigis; peab 
tervitatavaks Türgi olulist rolli nii oma 
piirkonna kui ka rahvusvahelisel tasandil, 
et leevendada Süüria rahva kannatusi 
sellega, et pakub oma territooriumil 
peavarju üle 600 000 süürlasele ning
rahuldab piiriüleste operatsioonide kaudu 
ka riigisiseste põgenike vajadusi; kutsub 
rahvusvahelist üldsust üles kooskõlas 
koormuse jagamise põhimõttega 
suurendama kahepoolseid toetusi 
naaberriikidele;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, 
piirata võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; palub Türgil 
kontrollida oma piiri, et takistada
võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; peab 
tervitatavaks Türgi rolli demokraatliku 
opositsiooni toetamisel Süürias; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
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strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

Or. fr

Muudatusettepanek 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle,
piirata võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle,
vältida võitlejate sisenemist, kes tõendatult 
on süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni, Iraani ja Iraagiga;

Or. en

Muudatusettepanek 331
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
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juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, piirata 
võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, piirata 
võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi ning ja muud 
piirkondlikud ja rahvusvahelised 
sidusrühmad peaksid aktiivselt püüdma 
arendada ühist strateegilist visiooni, et
viivitamata edendada poliitilise lahenduse 
saavutamist Süürias ning toetada poliitilist 
ja majanduslikku stabiilsust piirkonnas, 
eelkõige seoses Jordaania, Liibanoni ja 
Iraagiga;

Or. en

Muudatusettepanek 332
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, piirata 
võitlejate sisenemist ja relvavooge
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, piirata
selliste võitlejate sisenemist ja relvade 
edastamist rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL, Türgi, Suurbritannia, 
Prantsusmaa ja USA koos teiste kesksete 
rahvusvaheliste partneritega peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

Or. en
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Muudatusettepanek 333
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, piirata 
võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; on mures 
sotsiaalse ja majandusliku koormuse 
pärast, mida need põgenikud eriti Türgi 
naaberlinnadele tekitavad; nõuab, et 
rahvusvaheline üldsus ning Euroopa Liit 
ja selle liikmesriigid jätkaksid sellele 
erandliku ulatusega humanitaarkriisile 
reageerides abi osutamist ning võtaksid 
endale kohustuse anda tõhusat abi Süüria 
naaberriikidele ja muu hulgas Türgile;
märgib, et paljud Süüria võõrvõitlejad 
saavad juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, 
ning palub Türgil tugevdada piiripatrulle, 
piirata võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

Or. en

Muudatusettepanek 334
Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; on mures 
sotsiaalse ja majandusliku koormuse 
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juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, piirata 
võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

pärast, mida need põgenikud eriti Türgi 
naaberlinnadele tekitavad ja märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, piirata 
võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

Or. en

Muudatusettepanek 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, piirata 
võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria 
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, piirata 
võitlejate sisenemist ja relvavooge
islamistlikele rühmitustele, kes tõendatult 
on süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

Or. de
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Muudatusettepanek 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria
pagulastele humanitaarabi; märgib, et 
paljud Süüria võõrvõitlejad saavad 
juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning 
palub Türgil tugevdada piiripatrulle, piirata 
võitlejate sisenemist ja relvavooge 
rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

27. tunnustab Türgi valmidust anda
humanitaarabi peaaegu miljonile Süüria
pagulasele; märgib, et paljud Süüria 
võõrvõitlejad saavad juurdepääsu Süüriasse 
Türgi kaudu, ning palub Türgil tugevdada 
piiripatrulle, piirata võitlejate sisenemist ja 
relvavooge rühmitustele, kes tõendatult on 
süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on 
veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist 
strateegilist visiooni, et edendada poliitilise 
lahenduse saavutamist Süürias ning toetada 
poliitilist ja majanduslikku stabiilsust 
piirkonnas, eelkõige seoses Jordaania, 
Liibanoni ja Iraagiga;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. peab vastuvõetamatuks, et Türgis on 
nüüd kõige rohkem vangistatud 
ajakirjanikke kogu maailmas, mis on 
viinud hirmutamise ja enesetsensuurini 
meedias; kutsub komisjoni ja ministrite 
nõukogu üles seadma Türgile lühikese 
tähtaja ajakirjandusvabaduse olulise 
piiramise lõpetamiseks ning kui Türgi 
keeldub, peatama viivitamatult 
ühinemisläbirääkimised;
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Or. de

Muudatusettepanek 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. palub järgmisel parlamendil ja 
komisjonil üle vaadata, kui aus ja usutav 
on nn pikaajaline ja avatud liitumise 
protsess, millega EL ja Türgi on 
tegelenud juba aastaid, ning kaaluma, 
selle ülevaatamise tulemusi silmas 
pidades, kas vähemalt keskpikas
perspektiivis ei oleks teostatavam mõni 
muu alternatiivne liitumise vorm ja mitte 
täisliikme staatus;

Or. en


