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Tarkistus 201
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. ilmaisee erityisen huolensa Turkin 
valtion virkamiesten lausunnoista 
muuttaa historiallinen bysanttilainen 
kirkko Hagia Sofia, joka toimii museona, 
moskeijaksi; muistuttaa, että tämä kirkko 
on muistomerkki, joka on Unescon 
maailmanperintöluettelossa;

Or. el

Tarkistus 202
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. on huolissaan siitä, että 
väestörekisteriin merkitään kansalaisista, 
jotka eivät ole muslimeja, heidän 
alkuperänsä kertova koodi, sillä se voi 
johtaa syrjiviin käytäntöihin; kehottaa 
Turkin hallitusta ottamaan käyttöön 
uskonnollisia vähemmistöjä koskevissa 
asioissa uudenlaisen lähestymistavan, 
joka vastaa paremmin kansainvälisesti 
hyväksyttyjä vaatimuksia;

Or. en
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Tarkistus 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että naisten heikommat 
mahdollisuudet päästä koulutukseen ja 
työmarkkinoille sekä osallistua 
politiikkaan on ongelma; korostaa, että 
työtä on jatkettava, jotta 
tasa-arvolainsäädäntö saadaan 
muunnettua poliittiseksi, 
yhteiskunnalliseksi ja taloudelliseksi 
todellisuudeksi; kannustaa Turkin 
hallitusta varmistamaan tämän ja 
edistämään aktiivisesti stereotypioiden ja 
sukupuoliroolikäsityksen muuttumista 
kaikissa yhteyksissä; korostaa, että on 
tärkeää ottaa sukupuolinäkökulma 
huomioon lainsäädäntöprosessissa ja 
lakien täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 
tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä 

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 
tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä 
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turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia pakkoavioliitoista, joiden 
solmiminen lopetettava; ilmoittaa jälleen 
olevansa huolissaan naisten vähäisestä 
osuudesta työelämässä, politiikassa ja 
hallinnon johtotehtävissä ja kehottaa 
hallitusta toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla voidaan edistää naisten 
näkyvämpää roolia Turkin taloudessa ja 
politiikassa;

turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia pakkoavioliitoista, joiden 
solmiminen on lopetettava; korostaa, että 
on tärkeää tarjota väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille ja tytöille konkreettisia 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia itsensä 
elättämiseen; kehottaa myös torjumaan 
naisten köyhyyttä ja lisäämään naisten 
sosiaalista osallisuutta; panee 
tyytyväisenä merkille Turkin hallituksen 
toimet tyttöjen koulunkäynnin 
lisäämiseksi, sillä sukupuolten välinen ero 
alemman perusasteen koulutuksessa on 
niiden ansiosta saatu kurottua lähes 
umpeen, ja kehottaa Turkin hallitusta 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet 
sukupuolten välisten erojen poistamiseksi 
myös ylemmän perusasteen ja keskiasteen 
koulutuksessa; ilmoittaa jälleen olevansa 
huolissaan naisten vähäisestä osuudesta 
työelämässä, politiikassa ja hallinnon 
johtotehtävissä ja kehottaa hallitusta 
pitämään sukupuolten tasa-arvon 
etusijalla uudistustoimissaan ja
toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä, 
joilla voidaan edistää naisten näkyvämpää 
roolia Turkin taloudessa ja politiikassa; 
kehottaa poliittisia puolueita ryhtymään 
erityistoimiin kannustaakseen naisten 
aktiivista osallistumista ja edistääkseen 
heidän vaikutusvaltaansa politiikassa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 



PE526.339v01-00 6/86 AM\1015246FI.doc

FI

tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä 
turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia pakkoavioliitoista, joiden 
solmiminen lopetettava; ilmoittaa jälleen 
olevansa huolissaan naisten vähäisestä 
osuudesta työelämässä, politiikassa ja 
hallinnon johtotehtävissä ja kehottaa 
hallitusta toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla voidaan edistää naisten 
näkyvämpää roolia Turkin taloudessa ja 
politiikassa;

tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä 
turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia lasten pakkoavioliitoista, 
joiden solmiminen on lopetettava; vaatii 
toteuttamaan lisätoimia niin sanottujen 
kunniamurhien lopettamiseksi; ilmoittaa 
jälleen olevansa huolissaan naisten 
vähäisestä osuudesta työelämässä, 
politiikassa ja hallinnon johtotehtävissä ja 
kehottaa hallitusta toteuttamaan 
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla voidaan 
edistää naisten näkyvämpää roolia Turkin
taloudessa ja politiikassa;

Or. en

Tarkistus 206
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 
tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä 
turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia pakkoavioliitoista, joiden 
solmiminen lopetettava; ilmoittaa jälleen 

15. pitää valitettavana, että naisiin 
kohdistuva väkivalta on viime vuosina 
lisääntynyt Turkissa; antaa tukensa 
perhe- ja sosiaaliasioiden ministeriön 
parhaillaan valmistelemalle tietokannalle, 
joka sisältää tietoja naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta; pyytää täydentämään 
voimassa olevaa lainsäädäntöä 
perheväkivallan uhreiksi joutuneiden 
naisten suojakotien perustamisesta ja niihin 
liittyvistä asianmukaisista 
seurantamekanismeista, jos kunnat eivät 
perusta kyseisiä turvakoteja; tukee 
perhe- ja sosiaaliasiain ministerin 
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olevansa huolissaan naisten vähäisestä 
osuudesta työelämässä, politiikassa ja 
hallinnon johtotehtävissä ja kehottaa 
hallitusta toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla voidaan edistää naisten 
näkyvämpää roolia Turkin taloudessa ja 
politiikassa;

pyrkimyksiä korottaa rangaistuksia 
pakkoavioliitoista, joiden solmiminen 
on lopetettava; ilmoittaa jälleen olevansa 
huolissaan naisten vähäisestä osuudesta 
työelämässä, politiikassa ja hallinnon 
johtotehtävissä ja kehottaa hallitusta 
toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä, 
joilla voidaan edistää naisten näkyvämpää 
roolia Turkin taloudessa ja politiikassa;

Or. en

Tarkistus 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 
tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä 
turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia pakkoavioliitoista, joiden 
solmiminen lopetettava; ilmoittaa jälleen 
olevansa huolissaan naisten vähäisestä 
osuudesta työelämässä, politiikassa ja 
hallinnon johtotehtävissä ja kehottaa 
hallitusta toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla voidaan edistää naisten 
näkyvämpää roolia Turkin taloudessa ja 
politiikassa;

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 
tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä 
turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia pakkoavioliitoista, joiden 
solmiminen on lopetettava; ilmoittaa 
jälleen olevansa huolissaan naisten 
vähäisestä osuudesta työelämässä, 
politiikassa ja hallinnon johtotehtävissä ja 
kehottaa hallitusta toteuttamaan 
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla voidaan 
edistää naisten näkyvämpää roolia Turkin 
taloudessa ja politiikassa; suhtautuu 
myönteisesti perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin Fatma Şahinin toimintaan 
kunnianhimoisten uudistusten 
toteuttamiseksi kyseisillä aloilla;
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Or. fr

Tarkistus 208
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 
tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä 
turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia pakkoavioliitoista, joiden 
solmiminen lopetettava; ilmoittaa jälleen 
olevansa huolissaan naisten vähäisestä 
osuudesta työelämässä, politiikassa ja 
hallinnon johtotehtävissä ja kehottaa 
hallitusta toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla voidaan edistää naisten 
näkyvämpää roolia Turkin taloudessa ja 
politiikassa;

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 
tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä 
turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia pakkoavioliitoista, joiden 
solmiminen on lopetettava; ilmoittaa 
jälleen olevansa huolissaan naisten 
vähäisestä osuudesta työelämässä, 
politiikassa ja hallinnon johtotehtävissä ja 
kehottaa hallitusta toteuttamaan 
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla voidaan 
edistää naisten näkyvämpää roolia Turkin 
taloudessa ja politiikassa; kehottaa 
ponnistelemaan aiempaa enemmän 
nuorten tyttöjen ja naisten yleissivistävän 
koulutuksen ja ammattikoulutuksen 
edistämiseksi, jotta heidän yhdenvertaisia 
osallistumismahdollisuuksiaan 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin 
prosesseihin Turkissa voidaan parantaa; 

Or. bg
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Tarkistus 209
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 
tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä
turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia pakkoavioliitoista, joiden 
solmiminen lopetettava; ilmoittaa jälleen 
olevansa huolissaan naisten vähäisestä 
osuudesta työelämässä, politiikassa ja 
hallinnon johtotehtävissä ja kehottaa 
hallitusta toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla voidaan edistää naisten 
näkyvämpää roolia Turkin taloudessa ja 
politiikassa;

15. antaa tukensa perhe- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön parhaillaan valmistelemalle 
tietokannalle, joka sisältää tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta; pyytää 
täydentämään voimassa olevaa 
lainsäädäntöä perheväkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten suojakotien 
perustamisesta ja niihin liittyvistä 
asianmukaisista seurantamekanismeista, 
jos kunnat eivät perusta kyseisiä 
turvakoteja; tukee perhe- ja sosiaaliasiain 
ministerin pyrkimyksiä korottaa 
rangaistuksia pakkoavioliitoista, joiden 
solmiminen on lopetettava; ilmoittaa 
jälleen olevansa huolissaan naisten 
vähäisestä osuudesta työelämässä, 
politiikassa ja hallinnon johtotehtävissä ja 
kehottaa hallitusta toteuttamaan 
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla voidaan 
edistää naisten näkyvämpää roolia Turkin 
taloudessa ja politiikassa; on erityisen 
huolissaan siitä, että naiset osallistuvat 
erittäin vähän paikallispolitiikkaan, ja 
kehottaa kaikkia poliittisia puolueita 
lisäämään naisehdokkaiden määrää 
vuoden 2014 paikallisvaaleissa; pitää 
myönteisenä sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavaa lähestymistapaa 
kymmenennessä kehityssuunnitelmassa 
(2014–2018);

Or. en
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Tarkistus 210
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että Turkin on jatkossakin 
pidettävä naisten oikeuksia ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
sitoumuksensa; korostaa, että näiden 
sitoumusten on perustuttava 
yhteisymmärrykseen siitä, että on 
tunnustettava naisten asema yksilöinä 
eikä ainoastaan perheenjäseninä ja 
kunnioitettava sitä;

Or. en

Tarkistus 211
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kannustaa hallitusta kehittämään 
yhdenmukaista ja vakaata kansallista 
koulutuspolitiikkaa yhteistyössä kaikkien 
sidosryhmien kanssa; painottaa edellä 
mainittu huomioon ottaen, että olisi 
taattava sijoittautumisvapaus, jonka 
mukaisesti päätöksentekomenettelyn 
ulkopuolelle ei suljeta mitään 
koulutusjärjestelmän osapuolia, yksityiset 
laitokset mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 212
Nikolaos Chountis

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa Turkkia kiinnittämään 
erityistä huomiota koulutusjärjestelmän 
parantamiseen ja uudenaikaistamiseen 
kaikilla tasoilla sekä lisäämään 
koulutuksen ja tutkimuksen alan 
rahoitusta; pitää erityisen tärkeänä 
opettaa objektiivisesti historiaa niin, ettei 
lietsota kansallismielisiä tunteita, vaan 
autetaan opiskelijoita ymmärtämään 
alueen eri kansojen, etnisten ryhmien ja 
uskontokuntien välisen yhteistyön ja 
rinnakkaiselon edut; 

Or. el

Tarkistus 213
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa;
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komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

Or. nl

Tarkistus 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa;

Or. de
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Tarkistus 215
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

16. tukee voimakkaasti hallituksen 
aloitteita terroristiryhmä PKK:n 
(Kurdistanin työväenpuolue) toiminnan 
lopettamiseksi; kehottaa hallitusta 
etenemään kurditaustaisten kansalaisten 
yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja
taloudellisten etujen edistämisessä 
kaikkien asianomaisten sidosryhmien 
todellisen kuulemisen pohjalta; kehottaa 
oppositiota aktiivisesti tukemaan 
neuvotteluja ja uudistuksia tärkeänä 
askeleena, joka hyödyttää Turkin koko 
yhteiskuntaa; kehottaa Turkin viranomaisia 
ja Euroopan komissiota toimimaan 
läheisessä yhteistyössä, jotta 
neuvotteluluvusta 22 käytävien 
neuvottelujen puitteissa voidaan arvioida, 
mitä liittymistä valmistelevan tukivälineen 
ohjelmia voidaan käyttää edistämään 
kestävää kehitystä maan kaakkoisosassa;

Or. en

Tarkistus 216
Metin Kazak

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 

16. tukee voimakkaasti hallituksen 
aloitetta, jolla pyritään lopettamaan 
terroristiryhmä PKK:n (Kurdistanin
työväenpuolue) aseelliset 
terroristihyökkäykset ja toiminta; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 



PE526.339v01-00 14/86 AM\1015246FI.doc

FI

kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia ja Euroopan 
komissiota toimimaan läheisessä 
yhteistyössä, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

Or. en

Tarkistus 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 

16. tukee hallituksen aloitetta 
kurdikysymyksen ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; pyytää hallitusta 
toteuttamaan välttämättömiä uudistuksia, 
joilla parannetaan kurdiyhteisön 
sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia 
oikeuksia ja jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa;
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voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

Or. fr

Tarkistus 218
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen, ja helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten todellista 
huomioon ottamista 
perustuslakiprosessissa, jossa kaikki 
kansalaiset voivat tuntea, että heidät ja 
heidän oikeutensa tunnustetaan 
täysimääräisesti; kehottaa kaikkia 
poliittisia puolueita aktiivisesti tukemaan 
neuvotteluja ja uudistuksia tärkeänä 
askeleena, joka hyödyttää Turkin koko 
yhteiskuntaa; on huolestunut 
kurdikysymyksestä kirjoittavia kirjailijoita 
ja toimittajia vastaan käynnistetyistä 
lukuisista oikeudellisista menettelyistä ja 
useiden kurdipoliitikkojen, 
kaupunginjohtajien, kaupungin- ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten, 
ammattiyhdistysaktivistien, lakimiesten, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä KCK-järjestön 
oikeudenkäynnin yhteydessä; kehottaa 
Turkin viranomaisia toimimaan läheisessä 
yhteistyössä Euroopan komission kanssa, 
jotta neuvotteluluvusta 22 käytävien 
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neuvottelujen puitteissa voidaan arvioida, 
mitä liittymistä valmistelevan tukivälineen 
ohjelmia voidaan käyttää edistämään 
kestävää kehitystä maan kaakkoisosassa;

Or. en

Tarkistus 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja oppositiopuolueiden 
todelliseen kuulemiseen; suhtautuu 
myönteisesti hallituksen aloitteeseen ja 
lupaukseen sallia äidinkielinen opetus 
yksityiskouluissa; katsoo kuitenkin, että 
äidinkielisen opetuksen olisi kuuluttava 
julkisen koulutuksen piiriin; suhtautuu 
myönteisesti lupaukseen sallia kylien ja 
maakuntien nimien muuttaminen ja 
pyytää, että väestö saisi osallistua tiiviisti 
nimen muuttamispäätökseen; pyytää eri 
oppositiopuolueita aktiivisesti tukemaan 
neuvotteluja ja uudistuksia tärkeänä 
askeleena, joka hyödyttää Turkin koko 
yhteiskuntaa; kehottaa Turkin viranomaisia 
toimimaan läheisessä yhteistyössä 
Euroopan komission kanssa, jotta 
neuvotteluluvusta 22 käytävien 
neuvottelujen puitteissa voidaan arvioida, 
mitä liittymistä valmistelevan tukivälineen 
ohjelmia voidaan käyttää edistämään 
kestävää kehitystä maan kaakkoisosassa;
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Or. fr

Tarkistus 220
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita 
takaamaan asianmukaisen poliittisen 
foorumin ja keskustelemaan rakentavasti 
kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten todellista 
huomioon ottamista, jotta kaikki 
kansalaiset voivat tuntea, että heidät 
tunnustetaan täysimääräisesti; kehottaa 
Turkin viranomaisia toimimaan läheisessä 
yhteistyössä Euroopan komission kanssa, 
jotta neuvotteluluvusta 22 käytävien 
neuvottelujen puitteissa voidaan arvioida, 
mitä liittymistä valmistelevan tukivälineen 
ohjelmia voidaan käyttää edistämään 
kestävää kehitystä maan kaakkoisosassa;

Or. en
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Tarkistus 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 
kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen ja muiden 
kurdiedustajien kanssa; kehottaa hallitusta 
laatimaan uudistuksia, joilla parannetaan 
kurdiyhteisön sosiaalisia, kulttuurisia ja 
taloudellisia oikeuksia ja jotka perustuvat 
asianomaisten sidosryhmien ja opposition 
todelliseen kuulemiseen; kehottaa 
oppositiota aktiivisesti tukemaan 
neuvotteluja ja uudistuksia tärkeänä 
askeleena, joka hyödyttää Turkin koko 
yhteiskuntaa; kehottaa Turkin viranomaisia 
toimimaan läheisessä yhteistyössä 
Euroopan komission kanssa, jotta 
neuvotteluluvusta 22 käytävien 
neuvottelujen puitteissa voidaan arvioida, 
mitä liittymistä valmistelevan tukivälineen 
ohjelmia voidaan käyttää edistämään 
kestävää kehitystä maan kaakkoisosassa;

Or. en

Tarkistus 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan uudistuksia, joilla 
parannetaan kurdiyhteisön sosiaalisia, 

16. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 
kurdiongelman ratkaisemiseksi 
neuvottelemalla Kurdistanin 
työväenpuolueen kanssa; kehottaa 
hallitusta laatimaan todellisia uudistuksia, 
joilla parannetaan kurdiyhteisön 
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kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia ja 
jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia 
oikeuksia ja jotka perustuvat asianomaisten 
sidosryhmien ja opposition todelliseen 
kuulemiseen; kehottaa oppositiota 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja ja 
uudistuksia tärkeänä askeleena, joka 
hyödyttää Turkin koko yhteiskuntaa; 
kehottaa Turkin viranomaisia toimimaan 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
komission kanssa, jotta neuvotteluluvusta 
22 käytävien neuvottelujen puitteissa 
voidaan arvioida, mitä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen ohjelmia 
voidaan käyttää edistämään kestävää 
kehitystä maan kaakkoisosassa;

Or. it

Tarkistus 223
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee tyytyväisenä merkille Turkin 
hallituksen julistuksen 
kreikkalaisvähemmistölle suunnatun 
koulun avaamisesta uudelleen Gökçeadan 
(Imbros) saarella, mikä on myönteinen 
askel kohti turkkilaisten saarten 
Gökçeadan (Imbros) ja Bozcaadan 
(Tenedos) kaksikulttuurisen luonteen 
säilyttämistä Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen 
antaman päätöslauselman 
1625 mukaisesti, ja odottaa julistuksen 
pikaista täytäntöönpanoa; toteaa 
kuitenkin, että tarvitaan lisätoimia 
kreikkalaisvähemmistön kohtaamien 
ongelmien ja erityisesti 
omistusoikeusongelmien ratkaisemiseksi; 

Or. el
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Tarkistus 224
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
kreikkalaisvähemmistön koulu on avattu 
uudelleen Imbrosin (Gökçeada) saarella, 
sillä se on myönteinen askel Imbrosin 
(Gökçeada) ja Tenedosin (Bozcaada) 
saarten kahden kulttuurin säilyttämiseksi 
Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen päätöslauselman 
nro 1625 (2008) mukaisesti; kehottaa 
tässä yhteydessä Turkin viranomaisia 
kannustamaan ja helpottamaan sellaisten 
ulkomailla asuvien vähemmistöperheiden 
paluuta, jotka ovat halukkaita 
muuttamaan takaisin saarelle, ottaen 
huomioon vähemmistöryhmään 
kuuluvien kansalaisten määrän 
väheneminen; toteaa myös, että tarvitaan 
lisätoimia kreikkalaisvähemmistön 
ongelmien ratkaisemiseksi, erityisesti 
heidän omistusoikeutensa osalta;

Or. en

Tarkistus 225
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. panee merkille, että EU:n 
kansalaiset tekevät edelleen ilmoituksia 
perimiseen ja omaisuuden rekisteröintiin 
liittyvistä ongelmista; kehottaa Turkkia 
lopettamaan syrjivän politiikan ja 
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käytännöt tässä yhteydessä ja 
yhdenmukaistamaan lainsäädäntönsä ja 
käytäntönsä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa;

Or. en

Tarkistus 226
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
16 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 c. pitää valitettavana Trabzonin Hagia 
Sophia -museon ja Iznikin Hagia Sophia 
-museon muuttamista moskeijoiksi sekä 
turkkilaisten poliitikkojen lausuntoja 
suunnitelmista tehdä tulevaisuudessa 
vastaavanlaisia päätöksiä muista 
historiallisesti, symbolisesti ja 
kulttuurisesti merkittävistä kristinuskon 
muistomerkeistä;

Or. en

Tarkistus 227
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen 
ovat välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
sosiaalisten ja taloudellisten eturyhmien
osallistuminen ovat tärkeitä vauraan 
yhteiskunnan kehittymisen kannalta; 
korostaa, että on tärkeää saavuttaa 
lisäedistystä sosiaalipolitiikan ja 
työllisyyden aloilla ja erityisesti poistaa 
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ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia,
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä;

kaikki esteet ammattiliittojen tehokkaalta 
toiminnalta talouselämän ja koko 
yhteiskunnan etujen mukaisesti sekä
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä;

Or. en

Tarkistus 228
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä;

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä demokraattisen
yhteiskunnan kehittymisen kannalta ja että 
ne voivat lisätä väestön hyvinvointia; 
korostaa, että on tärkeää saavuttaa 
lisäedistystä sosiaalipolitiikan ja 
työllisyyden aloilla ja erityisesti poistaa 
kaikki esteet vapaiden ammattiyhdistysten 
toiminnalta, luoda kansallinen 
työllisyysstrategia, puuttua pimeään 
työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä;

Or. de
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Tarkistus 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä;

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä; panee merkille 
järjestäytymisoikeutta koskevien 
lakien 6289 ja 6356 asteittaisen 
täytäntöönpanon yksityisellä ja julkisella 
sektorilla, mutta on huolissaan 
ammattiyhdistysliikkeen moitteettoman 
toiminnan jäljellä olevista esteistä; on 
erityisen huolissaan 
ammattiyhdistysliikkeen jäseniin alle 
30 työntekijän yrityksissä kohdistuvan 
syrjinnän vastaisen suojelun 
puuttumisesta; pyytää, että 
ammattiyhdistysliikettä koskevia lakeja 
sovellettaisiin Turkin ratifioimien ILO:n 
kansainvälisten normien mukaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 230
Salvador Sedó i Alabart

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä;

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä; pitää tärkeänä, että avataan 
sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä koskeva 
neuvotteluluku 19 nopean edistymisen 
varmistamiseksi kyseisellä alalla; 

Or. en

Tarkistus 231
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 



AM\1015246FI.doc 25/86 PE526.339v01-00

FI

lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä;

lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä; pitää tärkeänä, että avataan 
sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä koskeva 
neuvotteluluku 19;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä;

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä; pitää tärkeänä, että avataan 
sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä koskeva 
neuvotteluluku 19;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 

17. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 
työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 
välttämättömiä vauraan yhteiskunnan 
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kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä;

kehittymisen kannalta; korostaa, että on 
tärkeää saavuttaa lisäedistystä 
sosiaalipolitiikan ja työllisyyden aloilla ja 
erityisesti poistaa kaikki esteet 
ammattiliittojen tehokkaalta toiminnalta, 
luoda kansallinen työllisyysstrategia, 
puuttua pimeään työntekoon, laajentaa 
sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 
lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 
työllisyyttä; kehottaa sen vuoksi 
Turkkia hyväksymään 
neuvotteluluvun 19 avaaminen;

Or. en

Tarkistus 234
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. panee merkille, että EU:n 
kansalaiset tekevät edelleen ilmoituksia 
perimiseen ja omaisuuden rekisteröintiin 
liittyvistä ongelmista; kehottaa Turkkia 
lopettamaan syrjivän politiikan ja 
käytännöt tässä yhteydessä ja 
yhdenmukaistamaan lainsäädäntönsä ja 
käytäntönsä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 235
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. ilmaisee erityisen huolensa siitä, 
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millainen muoto ja sisältö on Turkin 
perusvapauksien suojelua ja Kurdistania 
koskevilla uudistustoimilla, kun otetaan 
huomioon viimeaikainen kriisi ja 
korruptioskandaali, joka on järkyttänyt 
kotimaan ja ulkomaiden yleistä 
mielipidettä, sekä islaminuskoon liittyvistä 
ilmeisistä sisäisistä konflikteista ja 
tulevista vaaleista, joiden vuoksi Turkissa 
alkaa erityisen kiistanalainen pitkä 
ajanjakso; 

Or. el

Tarkistus 236
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. panee merkille turkkilaisten yleisen 
huolen siitä, että 
tilintarkastustuomioistuin ei pysty 
tarkastamaan monia valtion elimiä, koska 
tarvittava lainvalvonta on puutteellista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. panee merkille, että työoikeuden ja 
ammattiyhdistysoikeuksien aloilla on 
saavutettu vain vähän edistystä; pitää 
valitettavana, että 
ammattiyhdistysoikeuksia koskeva 
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lainsäädäntö ei edelleenkään täytä 
EU:n ja ILOn vaatimuksia ja että 
ammattiyhdistysten yhteisille toimille on 
asetettu runsaasti rajoituksia; kehottaa 
Turkkia jatkamaan ponnistelujaan tämän 
alan lainsäädännön uudistamiseksi 
varmistaakseen, että se on unionin 
säännöstön ja ILOn yleissopimusten 
mukainen;

Or. en

Tarkistus 238
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. kehottaa Turkkia 
yhdenmukaistamaan pääomien 
liikkuvuutta ja maksuja koskevan 
lainsäädäntökehyksensä unionin 
säännöstön kanssa ja mahdollistamaan 
asteittain EU:n kansalaisten 
kiinteistöhankinnat ja poistamaan heihin 
kohdistuvan syrjinnän;

Or. en

Tarkistus 239
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 3

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Hyvien naapuruussuhteiden luominen Turkin kolmas epäonnistuminen: hyvien 
naapuruussuhteiden luominen

Or. nl
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Tarkistus 240
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille Turkin ja Kreikan 
toimet kahdenvälisten suhteidensa 
parantamiseksi muun muassa 
kahdenvälisten kokousten avulla; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
parlamentin Kreikkaa vastaan antamaa 
casus belli -uhkausta ei ole peruttu;

18. panee merkille Turkin ja Kreikan 
toimet kahdenvälisten suhteidensa 
parantamiseksi muun muassa 
kahdenvälisten kokousten avulla; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
parlamentin Kreikkaa vastaan antamaa 
casus belli -uhkausta ei ole peruttu; 
kehottaa Turkin hallitusta lopettamaan 
Kreikan ilmatilan ja aluevesien toistuvat 
loukkaukset sekä Turkin sotilaslennot 
Kreikan saarten yli; kehottaa Turkin 
hallitusta noudattamaan kansainvälisiä 
lakeja ja välttämään avomerellä 
tapahtuvien etsintöjen ja muiden 
vastaavien toimien suorittamista alueilla, 
jotka kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden 
mannerjalustaan tai muihin 
merialueisiin;

Or. en

Tarkistus 241
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille Turkin ja Kreikan 
toimet kahdenvälisten suhteidensa 
parantamiseksi muun muassa 
kahdenvälisten kokousten avulla; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
parlamentin Kreikkaa vastaan antamaa 
casus belli -uhkausta ei ole peruttu;

18. panee merkille Turkin ja Kreikan 
toimet kahdenvälisten suhteidensa 
parantamiseksi muun muassa 
kahdenvälisten kokousten avulla; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
parlamentin Kreikkaa vastaan antamaa 
casus belli -uhkausta ei ole peruttu, ja 
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pahoittelee Kreikan ilmatilan ja 
merialueen loukkaamisen jatkamista;

Or. el

Tarkistus 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille Turkin ja Kreikan 
toimet kahdenvälisten suhteidensa 
parantamiseksi muun muassa 
kahdenvälisten kokousten avulla; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
parlamentin Kreikkaa vastaan antamaa 
casus belli -uhkausta ei ole peruttu;

18. panee merkille Turkin ja Kreikan 
toimet kahdenvälisten suhteidensa 
parantamiseksi muun muassa 
kahdenvälisten kokousten avulla; pitää 
kuitenkin mahdottomana hyväksyä, että 
Turkin parlamentin Kreikkaa vastaan 
antamaa casus belli -uhkausta ei ole 
peruttu;

Or. de

Tarkistus 243
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. suhtautuu myönteisesti Turkin ja 
Irakin Kurdistanin hallintoalueen välisten 
suhteiden lämpenemiseen, erityisesti 
energiatoimituksia ja uusien öljyputkien 
rakentamista koskevan yhteistyön 
puitteissa; pitää kannustavana, että tämä 
tukee Kurdistanin autonomisen alueen 
taloudellista kehitystä Irakissa; korostaa 
näiden yhteyksien myönteistä 
vertauskuvallisuutta, joka voi vaikuttaa 
liennyttävästi Turkin sisäisiin 
jännitteisiin;
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Or. en

Tarkistus 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa Turkin hallitusta 
välttämään EU:n jäsenvaltioiden 
mannerjalustaan tai muihin merialueisiin 
kuuluvilla alueilla kaikkia sellaisia 
toimia, kuten avomerellä tapahtuvia 
etsintöjä, jotka vahingoittavat hyviä 
naapuruussuhteita ja ovat kansainvälisten 
lakien ja riitojen rauhanomaista 
ratkaisua koskevan periaatteen vastaisia;

Or. en

Tarkistus 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa välttämään kaikkia 
sellaisia uhkauksia, kiistanaiheita tai 
toimia, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti 
hyviin naapuruussuhteisiin ja riitojen 
rauhanomaiseen ratkaisuun; painottaa 
EU:n jäsenvaltioiden kaikkia suvereeneja 
oikeuksia, joihin kuuluu muun muassa 
oikeus tehdä kahdenvälisiä sopimuksia 
unionin säännöstön ja kansainvälisen 
oikeuden, kuten YK:n 
merioikeusyleissopimuksen, mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 246
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. suhtautuu myönteisesti 
sekakomitean työhön Bulgarian 
tasavallan ja Turkin tasavallan välisten 
jäljellä olevien kysymysten osalta ja 
kehottaa jatkamaan ponnisteluja 
Bulgarian traakialaisten pakolaisten 
omistusoikeuksia koskevan asian 
ratkaisemiseksi Euroopan parlamentin 
Turkin edistymisestä kohti liittymistä 
vuonna 20071 ja 20112 antamissaan 
mietinnöissä esittämien suositusten 
mukaisesti;

__________________
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 
21. toukokuuta 2008 Turkkia koskevasta 
vuoden 2007 edistymiskertomuksesta 
EUVL C 279E, 19.11.2009

2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 
29. maaliskuuta 2012 Turkkia koskevasta 
vuoden 2011 edistymiskertomuksesta 
EUVL C 257E, 6.9.2009

Or. bg

Tarkistus 247
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa Turkin hallitusta viipymättä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 

Poistetaan.
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Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
muistuttaa Kyproksen tasavallan täydestä 
oikeudesta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen;

Or. en

Tarkistus 248
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa Turkin hallitusta viipymättä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
muistuttaa Kyproksen tasavallan täydestä 
oikeudesta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 249
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa Turkin hallitusta viipymättä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja
muistuttaa Kyproksen tasavallan täydestä 
oikeudesta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen;

19. korostaa jälleen, että EU, sen 
jäsenvaltiot ja kaikki ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet YK:n 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
että se on osa unionin säännöstöä; 
kehottaa Turkin hallitusta viipymättä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
UNCLOS-sopimuksen ja muistuttaa 
Kyproksen tasavallan täydestä oikeudesta 
yksinomaiseen talousvyöhykkeeseen;
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa Turkin hallitusta viipymättä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
muistuttaa Kyproksen tasavallan täydestä 
oikeudesta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen;

19. kehottaa Turkin hallitusta viipymättä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), 
joka on osa unionin säännöstöä, ja 
muistuttaa Kyproksen tasavallan täydestä 
oikeudesta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen; kehottaa Turkkia 
kunnioittamaan kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden suvereeneja oikeuksia, 
joihin kuuluu muun muassa oikeus tehdä 
kahdenvälisiä sopimuksia ja oikeus tutkia 
ja hyödyntää luonnonvarojaan EU:n 
säännöstön ja kansainvälisen oikeuden, 
kuten YK:n merioikeusyleissopimuksen, 
mukaisesti; korostaa myös, että 
jäsenvaltioiden suvereniteettia on 
kunnioitettava niiden aluemerillä; pitää 
valitettavana, että Turkki on jatkuvasti 
loukannut Kyproksen tasavallan 
yksinomaisella talousvyöhykkeellä maan 
suvereniteettia, alueellista 
koskemattomuutta ja lainkäyttövaltaa 
antamalla lausuntoja, joissa vastustettiin 
Kyproksen tasavallan öljynporaustoimia 
ja uhattiin kostaa Kyproksella 
öljynetsintään osallistuville yhtiöille;

Or. en
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Tarkistus 251
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa Turkin hallitusta viipymättä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
muistuttaa Kyproksen tasavallan täydestä 
oikeudesta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen;

19. kehottaa Turkin hallitusta viipymättä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), 
joka on osa unionin säännöstöä, ja 
muistuttaa Kyproksen tasavallan täydestä 
oikeudesta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen; on erittäin 
huolissaan Turkin julkisesti esittämistä 
uhkauksista Kyproksen tasavaltaa 
kohtaan ja kehottaa Turkkia välttämään 
kaikenlaisia uhkauksia ja kiistanaiheita 
ja pidättäytymään Kyproksen tasavallan 
suvereenien oikeuksien loukkaamisesta 
sen aluevesillä, yksinomaisella 
talousvyöhykkeellä ja ilmatilassa;

Or. en

Tarkistus 252
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa Turkin hallitusta viipymättä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
muistuttaa Kyproksen tasavallan täydestä 
oikeudesta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen;

19. kehottaa Turkin hallitusta viipymättä 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), 
joka on osa yhteisön säännöstöä, ja 
muistuttaa Kyproksen tasavallan täydestä 
oikeudesta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen;

Or. el
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Tarkistus 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa Turkkia lopettamaan 
kaikkien Kyproksen tasavallan ja 
sellaisten ulkomaisten yritysten laillisten 
toimien ja aloitteiden estämisen, jotka 
poraavat Kyproksen tasavallan 
yksinomaisella talousvyöhykkeellä kaasun 
ja öljyn etsimistarkoituksessa; kehottaa 
Turkkia lopettamaan unionin säännöstön 
ja kansainvälisen merioikeuden 
rikkomisen ja toteaa, että se on 
välttämätön osa sen liittymisneuvotteluja 
EU:n kanssa; kehottaa Turkkia siksi 
noudattamaan sääntöjä ja ehdokasvaltion 
oikeudellista ja poliittista luonnetta, johon 
kuuluu kaikkien jäsenvaltioiden 
suvereenien oikeuksien täysimääräinen 
kunnioittaminen perussopimusten 
määräysten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 254
Nikolaos Chountis

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että hyvien 
naapuruussuhteiden ja Kreikan 
talouskriisin vuoksi on tärkeää, että 
Turkin aloitteesta aloitetaan kalliiden 
puolustustarvikkeiden keskinäinen 
vähentäminen, jotta yhteiskunnan varoja 
voidaan säästää köyhyyden torjumista ja 
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työttömyyden vähentämistä sekä 
vähätuloisen väestönosan heikon 
taloudellisen tilanteen parantamista 
varten;

Or. el

Tarkistus 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. kehottaa Turkin hallitusta 
välttämään kaikenlaisia uhkauksia ja/tai 
toimia Kyproksen tasavallan suvereeneja 
oikeuksia ja lainkäyttövaltaa vastaan 
maan aluevesillä ja yksinomaisella 
talousvyöhykkeellä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun YK:n 
pääsihteerin suojeluksessa ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen 

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun ja 
yhteisen lausunnon antamiseen, sekä 
selventämään neuvotteluprosessin 
periaatteita YK:n pääsihteerin 
suojeluksessa ja 
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Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
suljetun alueen YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan 
sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

YK:n turvallisuusneuvoston asiaa 
koskevien päätöslauselmien sekä 
EU:n perustana olevien arvojen ja 
periaatteiden mukaisesti; kehottaa Turkkia 
aloittamaan välittömästi joukkojensa 
vetämisen Kyproksesta ja siirtämään 
Famagustan suljetun alueen YK:n 
alaisuuteen YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
panee merkille Kyproksen hallituksen 
ehdotuksen näiden kysymysten 
käsittelemiseksi; pitää samaan aikaan 
valitettavana, että Turkki hylkäsi 
Kyproksen tasavallan hallituksen 
vuonna 2010 tekemän ehdotuksen, joka 
koski muun muassa Famagustan sataman 
avaamista EU:n alaisuudessa, jolloin olisi 
sallittu kaupalliset toimet EU:n ja 
kyproksenturkkilaisen yhteisön välillä 
Famagustan sataman kautta;

Or. en

Tarkistus 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun YK:n 
pääsihteerin suojeluksessa ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa 
vetämisen Kyproksesta ja siirtämään 
Famagustan suljetun alueen YK:n 
alaisuuteen YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä, joka perustuu
molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun ja sovittuihin YK:n 
määrittelemiin parametreihin, joita ovat 
kaksi aluetta, kaksi yhteisöä ja poliittinen 
yhdenvertaisuus; pyytää Turkkia tukemaan 
edelleen aktiivisesti neuvotteluja, jotka 
tähtäävät oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun 
YK:n pääsihteerin suojeluksessa ja 
YK:n turvallisuusneuvoston asiaa 
koskevien päätöslauselmien mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa 



AM\1015246FI.doc 39/86 PE526.339v01-00

FI

kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa, jotta voidaan 
edistää myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

hyväksymään suoraa kaupankäyntiä 
koskevan asetuksen, jolla sallittaisiin 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti EU:n kanssa kaikille 
hyväksyttävällä tavalla ja jotta voidaan 
edistää myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut;

Or. en

Tarkistus 258
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun YK:n 
pääsihteerin suojeluksessa ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
suljetun alueen YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan 
sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä, joka perustuu
molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun ja sovittuihin YK:n 
määrittelemiin parametreihin, joita ovat 
kaksi aluetta, kaksi yhteisöä ja poliittinen 
yhdenvertaisuus; pyytää Turkkia tukemaan 
edelleen neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun 
YK:n pääsihteerin suojeluksessa ja 
YK:n turvallisuusneuvoston asiaa 
koskevien päätöslauselmien mukaisesti; 
kehottaa kaikkia osapuolia sitoutumaan 
neuvotteluihin, joiden tavoitteena on 
helpottaa tavaroiden, palvelujen, 
pääoman ja ihmisten liikkuvuutta sekä 
ratkaista Kyproksen omaisuuskysymykset;
kehottaa Turkkia aloittamaan joukkojensa 
vetämisen Kyproksesta ja siirtämään 
Varoshan 1 YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
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Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

kehottaa Kyproksen tasavaltaa 
hyväksymään suoraa kaupankäyntiä 
koskevan asetuksen2, jolla sallittaisiin 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti EU:n kanssa kaikille 
hyväksyttävällä tavalla ja jotta voidaan 
edistää myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut; 

__________________
1 Kyseessä on asiavirhe – YK:n 
päätöslauselmassa 550 kehotetaan 
Turkkia aloittamaan joukkojensa 
vetäminen Varoshasta, joka on 
Famagustan kaupungin osa. Famagusta 
voidaan tässä yhteydessä tulkita 
virheellisesti myös niin, että se viittaisi 
koko alueeseen. 
2 Vuonna 2004 Euroopan komissio teki 
ehdotuksen Pohjois-Kyproksen kanssa 
tehtävästä vapaakauppasopimuksesta, 
mutta sen käsittely on ollut siitä alkaen 
pysähdyksissä neuvostossa (Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta huolimatta).

Or. en

Tarkistus 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun YK:n 
pääsihteerin suojeluksessa ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen, demokraattisen ja 
kestävän ratkaisun pohjalta pöytäkirjan 
nro 10 sekä EU:n perustana olevien 
arvojen ja periaatteiden mukaisesti; 
pyytää Turkkia aktiivisesti tukemaan 
neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun 
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Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
suljetun alueen YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
syntymistä ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

YK:n pääsihteerin suojeluksessa 
EU:n myönteisellä ja katalyyttisellä tuella, 
jotta demokraattisia arvoja ja periaatteita 
noudatettaisiin ja kunnioitettaisiin 
täysimääräisesti, ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan välittömästi
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan suljetun kaupungin
laillisille asukkailleen ja YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman nro 550 (1984) mukaisesti 
sekä helpottamaan tällä tavoin toimia 
kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämiseksi; 
kehottaa samanaikaisesti Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
syntymistä ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla kansainvälisten 
lakien ja unionin säännöstön mukaisesti 
ja kunnioittaen täysimääräisesti 
EU:n jäsenvaltioihin kuuluvan Kyproksen 
tasavallan suvereeneja oikeuksia 
pöytäkirjan nro 10 ja perussopimusten 
määräysten mukaisesti; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 260
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen, kokonaisvaltaisen ja 
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pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun YK:n 
pääsihteerin suojeluksessa ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
suljetun alueen YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan 
sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

kestävän ratkaisun pohjalta ja kannustaa 
kummankin yhteisön johtajia pääsemään 
yksimielisyyteen suunnitelluista yhteisistä 
lausunnoista; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun 
YK:n pääsihteerin suojeluksessa sekä 
kansainvälisten lakien ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan välittömästi 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan suljetun alueen 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
muistuttaa Kyproksen tasavallan 
ehdotuksesta avata samanaikaisesti
Famagustan satama EU:n valvonnassa, 
jotta voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
syntymistä ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kummankin yhteisön kaupankäynti 
laillisella ja kaikille hyväksyttävällä 
tavalla; panee merkille Kyproksen 
hallituksen ehdotuksen näiden kysymysten 
käsittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 261
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun YK:n 

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä sellaisen
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta, jossa otetaan huomioon 
kummankin yhteisön edut ja 
huolenaiheet; pyytää Turkkia ja Kreikkaa 
aktiivisesti tukemaan neuvotteluja, jotka 
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pääsihteerin suojeluksessa ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
suljetun alueen YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
syntymistä ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

tähtäävät oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun 
YK:n pääsihteerin suojeluksessa ja 
YK:n turvallisuusneuvoston asiaa 
koskevien päätöslauselmien mukaisesti; 
kehottaa luottamusta lisäävinä 
toimenpiteinä Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
etenemään Famagustan suljetun alueen 
siirtämisessä YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti 
sekä kehottaa Kyproksen tasavaltaa 
puolestaan avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa ja 
mahdollistamaan Ercanin lentokentän 
toiminnan kansainvälisenä lentokenttänä, 
jolla on IATAn ja ICAOn luetteloimat ja 
tunnustamat koodit, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut, sekä 
hyväksymään suoraa kaupankäyntiä 
koskevan asetuksen, jolla sallittaisiin
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen, jossa 
käsitellään joitakin näistä kysymyksistä;

Or. en

Tarkistus 262
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
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toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun YK:n 
pääsihteerin suojeluksessa ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
suljetun alueen YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
syntymistä ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun 
YK:n pääsihteerin suojeluksessa ja 
YK:n turvallisuusneuvoston asiaa 
koskevien päätöslauselmien mukaisesti; 
kehottaa Turkkia aloittamaan joukkojensa 
vetämisen Kyproksesta ja siirtämään 
Famagustan suljetun alueen YK:n 
alaisuuteen YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee tyytyväisenä 
merkille Kyproksen hallituksen ehdotuksen 
näiden kysymysten käsittelemiseksi; pitää 
myönteisinä myös kummankin osapuolen 
osoittamia yhteistyön merkkejä;

Or. en

Tarkistus 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun YK:n 
pääsihteerin suojeluksessa ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
suljetun alueen YK:n alaisuuteen YK:n 

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; tukee pyrkimyksiä käynnistää
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun 
YK:n pääsihteerin suojeluksessa ja 
YK:n turvallisuusneuvoston asiaa 
koskevien päätöslauselmien mukaisesti 
tähtäävät neuvottelut; kehottaa Turkkia 
aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
suljetun alueen YK:n alaisuuteen 
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turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
syntymistä ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun YK:n 
pääsihteerin suojeluksessa ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
suljetun alueen YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
syntymistä ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun 
YK:n pääsihteerin suojeluksessa ja 
YK:n turvallisuusneuvoston asiaa 
koskevien päätöslauselmien mukaisesti; 
kehottaa Turkkia aloittamaan joukkojensa 
täydellisen vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan suljetun alueen 
YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 



PE526.339v01-00 46/86 AM\1015246FI.doc

FI

hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

Kyproksen turkkilaisten suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun YK:n 
pääsihteerin suojeluksessa ja YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
suljetun alueen YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
syntymistä ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

20. toistaa tukevansa vahvasti Kyproksen 
jälleenyhdistymistä molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun 
pohjalta; pyytää Turkkia aktiivisesti 
tukemaan neuvotteluja, jotka tähtäävät 
oikeudenmukaiseen, kattavaan ja 
toteuttamiskelpoiseen ratkaisuun 
YK:n pääsihteerin suojeluksessa ja 
YK:n turvallisuusneuvoston asiaa 
koskevien päätöslauselmien sekä 
EU:n perustana olevien arvojen ja 
periaatteiden mukaisesti; kehottaa Turkkia 
aloittamaan välittömästi joukkojensa 
vetämisen Kyproksesta ja siirtämään 
Famagustan suljetun alueen YK:n 
alaisuuteen YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin syntymistä ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymisneuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; panee merkille 
Kyproksen hallituksen ehdotuksen näiden 
kysymysten käsittelemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 266
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. muistuttaa, että Turkki hyökkäsi 
vuonna 1974 Kyprokseen ja on 
miehittänyt saaren pohjoisosaa siitä 
lähtien; toteaa, että Turkki ei tunnusta 
Kyprosta ja siten osaa EU:sta;

Or. nl

Tarkistus 267
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. pitää ilahduttavana pormestari 
Alexis Galanosin ja pormestari Oktay 
Kayalpin 10. joulukuuta 2013 antamaa 
yhteistä lausuntoa, jossa he ilmoittavat 
tukevansa vankasti Famagustan 
uudelleen yhdistymistä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa Turkkia olemaan 
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asuttamatta Kyprokseen uusia Turkin 
kansalaisia, sillä se muuttaisi edelleen 
väestörakenteen tasapainoa ja heikentäisi 
sen kansalaisten omistautumista tulevalle 
yhteiselle valtiolle, jonka perustana on 
yhteinen menneisyys;

Or. en

Tarkistus 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa Turkin hallitusta 
noudattamaan täysimääräisesti unionin 
säännöstöstä ja erityisesti 
21. syyskuuta 2005 annetusta Euroopan 
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
julkilausumasta johtuvia oikeudellisia 
velvoitteitaan;

Or. en

Tarkistus 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. suhtautuu myönteisesti Turkin 
päätökseen myöntää kateissa olevien 
henkilöiden komitealle pääsy aidatulle 
sotilasalueelle Kyproksen pohjoisosassa ja 
kehottaa Turkkia sallimaan komitealle 
pääsyn asianomaisiin arkistoihin ja 
sotilasalueille ruumiiden esiin kaivamista 
varten; kehottaa kiinnittämään erityistä 
huomiota kateissa olevien henkilöiden 

21. panee merkille Turkin päätöksen
myöntää kateissa olevien henkilöiden 
komitealle pääsy aidatulle sotilasalueelle 
Kyproksen pohjoisosassa ja kehottaa 
Turkkia sallimaan komitealle 
täysimääräisen pääsyn asianomaisiin 
arkistoihin ja sotilasalueille ruumiiden 
esiin kaivamista varten sekä ryhtymään 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
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komitean työhön sotilasalueilla; mukaisesti kaikkiin muihin tarvittaviin 
toimiin kadonneita henkilöitä koskevassa 
humanitaarisessa kysymyksessä; kehottaa 
kiinnittämään erityistä huomiota kateissa 
olevien henkilöiden komitean työhön 
sotilasalueilla ja kehottaa Turkkia 
tukemaan menettelyjen nopeuttamista;

Or. en

Tarkistus 271
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. suhtautuu myönteisesti Turkin 
päätökseen myöntää kateissa olevien 
henkilöiden komitealle pääsy aidatulle
sotilasalueelle Kyproksen pohjoisosassa ja 
kehottaa Turkkia sallimaan komitealle 
pääsyn asianomaisiin arkistoihin ja 
sotilasalueille ruumiiden esiin kaivamista 
varten; kehottaa kiinnittämään erityistä 
huomiota kateissa olevien henkilöiden 
komitean työhön sotilasalueilla;

21. suhtautuu myönteisesti Turkin 
päätökseen myöntää kateissa olevien 
henkilöiden komitealle pääsy 
sotilasalueelle Kyproksen pohjoisosassa ja 
kehottaa edelleen Turkkia tukemaan 
jatkossakin voimakkaasti komitean työtä, 
esimerkiksi sallimaan komitealle pääsyn 
asianomaisiin arkistoihin ja sotilasalueille 
ruumiiden esiin kaivamista varten; 
kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota 
kateissa olevien henkilöiden komitean 
työhön sotilasalueilla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. suhtautuu myönteisesti Turkin 
päätökseen myöntää kateissa olevien 

21. panee merkille Turkin päätöksen
myöntää kateissa olevien henkilöiden 



PE526.339v01-00 50/86 AM\1015246FI.doc

FI

henkilöiden komitealle pääsy aidatulle 
sotilasalueelle Kyproksen pohjoisosassa ja 
kehottaa Turkkia sallimaan komitealle 
pääsyn asianomaisiin arkistoihin ja 
sotilasalueille ruumiiden esiin kaivamista 
varten; kehottaa kiinnittämään erityistä 
huomiota kateissa olevien henkilöiden 
komitean työhön sotilasalueilla;

komitealle pääsy aidatulle sotilasalueelle 
Kyproksen pohjoisosassa ja kehottaa 
Turkkia sallimaan komitealle 
täysimääräisen pääsyn kaikkiin 
asianomaisiin arkistoihin ja sotilasalueille 
ruumiiden esiin kaivamista varten; 
kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota 
kateissa olevien henkilöiden komitean 
työhön sotilasalueilla ja kunnioittamaan 
sitä;

Or. en

Tarkistus 273
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. suhtautuu myönteisesti Turkin 
päätökseen myöntää kateissa olevien 
henkilöiden komitealle pääsy aidatulle 
sotilasalueelle Kyproksen pohjoisosassa ja 
kehottaa Turkkia sallimaan komitealle 
pääsyn asianomaisiin arkistoihin ja 
sotilasalueille ruumiiden esiin kaivamista 
varten; kehottaa kiinnittämään erityistä 
huomiota kateissa olevien henkilöiden 
komitean työhön sotilasalueilla;

21. suhtautuu myönteisesti Turkin 
päätökseen myöntää kateissa olevien 
henkilöiden komitealle pääsy aidatulle 
sotilasalueelle Kyproksen miehitetyllä 
alueella ja kehottaa Turkkia sallimaan 
komitealle täysimääräisen pääsyn kaikkiin 
asianomaisiin arkistoihin ja sotilasalueille 
ruumiiden esiin kaivamista varten; 
kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota 
kateissa olevien henkilöiden komitean 
työhön sotilasalueilla;

Or. en

Tarkistus 274
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. suhtautuu myönteisesti Turkin 21. suhtautuu myönteisesti Turkin 
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päätökseen myöntää kateissa olevien 
henkilöiden komitealle pääsy aidatulle 
sotilasalueelle Kyproksen pohjoisosassa ja 
kehottaa Turkkia sallimaan komitealle 
pääsyn asianomaisiin arkistoihin ja 
sotilasalueille ruumiiden esiin kaivamista 
varten; kehottaa kiinnittämään erityistä 
huomiota kateissa olevien henkilöiden 
komitean työhön sotilasalueilla;

päätökseen myöntää kateissa olevien 
henkilöiden komitealle pääsy aidatulle 
sotilasalueelle Kyproksen pohjoisosassa ja 
kehottaa molempia osapuolia sallimaan 
komitealle pääsyn asianomaisiin 
arkistoihin ja sotilasalueille ruumiiden 
esiin kaivamista varten; kehottaa 
kiinnittämään erityistä huomiota kateissa 
olevien henkilöiden komitean työhön 
sotilasalueilla;

Or. en

Tarkistus 275
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. pitää erittäin valitettavana Turkin 
asuttamispolitiikkaa ja kehottaa Turkkia 
pidättäytymään Turkin kansalaisten 
asuttamisesta Kyprokseen jatkossa, sillä 
se on Geneven yleissopimuksen ja 
kansainvälisen oikeuden periaatteiden 
vastaista, muuttaa Kyproksen 
väestörakenteen tasapainoa ja estää 
ratkaisun saavuttamisen tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 276
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa Turkkia lopettamaan 
käynnissä olevan laittoman asuttamisen 
ja välttämään uusien Turkin kansalaisten 
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asuttamista saarelle laittomasti, sillä se 
pahentaisi entisestään olemassa olevaa 
väestörakenteen vääristymää ja vähentäisi 
kansalaisten omistautumista saarella; 
kehottaa Turkkia käsittelemään tätä 
kysymystä Geneven yleissopimuksen ja 
kansainvälisen oikeuden periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa Turkkia käsittelemään 
kysymystä Turkin kansalaisten 
asuttamisesta Kyprokseen Geneven 
yleissopimuksen ja kansainvälisen 
oikeuden periaatteiden mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. kehottaa Turkkia varmistamaan, 
että Kyproksessa kotiseudultaan 
siirtymään joutuneiden henkilöiden, myös 
uskonnollisten vähemmistöjen edustajien, 
oikeuksia kunnioitetaan ja että he voivat 
vapaasti nauttia uskonnollisista 
oikeuksistaan;

Or. en
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Tarkistus 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. kehottaa Turkkia toteuttamaan 
käytännön toimia 
kulttuuriperintökohteiden ja 
uskonnollisten perintökohteiden 
tuhoamisen lopettamiseksi Kyproksen 
pohjoisosassa ja siten pelastamaan 
arvokkaan osan eurooppalaista ja 
maailmanlaajuista sivilisaatiota;

Or. en

Tarkistus 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa, ja kehottaa Turkkia 
sallimaan EU:n ja Naton poliittisen 
vuoropuhelun pidättymällä veto-
oikeutensa käytöstä EU:n ja Naton 
Kypros-yhteistyötä koskevissa asioissa; 
kehottaa samalla tavalla Kyproksen 
tasavaltaa pidättymään veto-oikeutensa 
käytöstä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 281
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa, ja kehottaa Turkkia 
sallimaan EU:n ja Naton poliittisen 
vuoropuhelun pidättymällä veto-
oikeutensa käytöstä EU:n ja Naton 
Kypros-yhteistyötä koskevissa asioissa; 
kehottaa samalla tavalla Kyproksen 
tasavaltaa pidättymään veto-oikeutensa 
käytöstä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 282
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa, ja kehottaa Turkkia 
sallimaan EU:n ja Naton poliittisen 
vuoropuhelun pidättymällä 
veto-oikeutensa käytöstä EU:n ja Naton 
Kypros-yhteistyötä koskevissa asioissa; 
kehottaa samalla tavalla Kyproksen 
tasavaltaa pidättymään veto-oikeutensa 
käytöstä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa, joka sellaisenaan edistäisi 
Naton ja EU:n yhteistyön parantamista, 
erityisesti siviilikriisinhallinnan alalla;
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Or. en

Tarkistus 283
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa, ja kehottaa Turkkia 
sallimaan EU:n ja Naton poliittisen 
vuoropuhelun pidättymällä 
veto-oikeutensa käytöstä EU:n ja Naton 
Kypros-yhteistyötä koskevissa asioissa; 
kehottaa samalla tavalla Kyproksen 
tasavaltaa pidättymään veto-oikeutensa 
käytöstä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa, ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia muita osapuolia sallimaan EU:n ja 
Naton poliittisen vuoropuhelun sekä
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyön; kehottaa 
samoin Kyproksen tasavaltaa pidättymään 
veto-oikeutensa käytöstä, kun on kyse 
Turkin osallistumisesta, ja varmistamaan 
näin, että Turkki voi täyttää velvoitteensa
Euroopan puolustusvirastoa kohtaan;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa, ja kehottaa Turkkia 
sallimaan EU:n ja Naton poliittisen 
vuoropuhelun pidättymällä veto-oikeutensa 
käytöstä EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevissa asioissa; kehottaa samalla 
tavalla Kyproksen tasavaltaa pidättymään 
veto-oikeutensa käytöstä, kun on kyse 

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa, ja kehottaa Turkkia 
sallimaan EU:n ja Naton poliittisen 
vuoropuhelun pidättymällä veto-oikeutensa 
käytöstä EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevissa asioissa; kehottaa samalla 
tavalla Kyproksen tasavaltaa pidättymään 
veto-oikeutensa käytöstä, kun on kyse 
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Turkin osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

Turkin osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan; kehottaa 
Turkkia noudattamaan tiiviimmin 
Euroopan yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspoliittista toimintalinjaa; 
kehottaa ulkoasiainneuvostoa ja korkeaa 
edustajaa neuvottelemaan useammin 
Turkin kanssa; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa, ja kehottaa Turkkia 
sallimaan EU:n ja Naton poliittisen 
vuoropuhelun pidättymällä veto-oikeutensa 
käytöstä EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevissa asioissa; kehottaa samalla 
tavalla Kyproksen tasavaltaa pidättymään 
veto-oikeutensa käytöstä, kun on kyse 
Turkin osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa, ja kehottaa Turkkia 
sallimaan EU:n ja Naton poliittisen 
vuoropuhelun pidättymällä veto-oikeutensa 
käytöstä EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevissa asioissa; kehottaa samalla 
tavalla Kyproksen tasavaltaa pidättymään 
veto-oikeutensa käytöstä, kun on kyse 
Turkin osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan; pitää 
myönteisenä, että Kyproksen tasavalta 
aikoo liittyä Naton 
rauhankumppanuusohjelmaan, mikä 
saattaa merkitä käännekohtaa, ja 
kehottaa Turkkia omaksumaan yhtä 
rakentavan asenteen;

Or. en



AM\1015246FI.doc 57/86 PE526.339v01-00

FI

Tarkistus 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa; ja kehottaa Turkkia 
sallimaan EU:n ja Naton poliittisen 
vuoropuhelun pidättymällä veto-oikeutensa 
käytöstä EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevissa asioissa; kehottaa samalla 
tavalla Kyproksen tasavaltaa pidättymään 
veto-oikeutensa käytöstä, kun on kyse 
Turkin osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

22. pitää tärkeänä, että itäisen Välimeren 
alueella noudatetaan johdonmukaista ja 
kattavaa turvallisuutta koskevaa 
toimintatapaa; kehottaa Turkkia sallimaan 
EU:n ja Naton poliittisen vuoropuhelun 
pidättymällä veto-oikeutensa käytöstä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevissa asioissa; kehottaa samalla 
tavalla Kyproksen tasavaltaa pidättymään 
veto-oikeutensa käytöstä, kun on kyse 
Turkin osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan; pitää 
myönteisenä Kyproksen hallituksen 
aikomusta liittyä Naton 
rauhankumppanuusohjelmaan ja 
kehottaa Turkkia omaksumaan yhtä 
rakentavan asenteen;

Or. en

Tarkistus 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa Turkkia ryhtymään 
toimenpiteisiin sääntelemättömästä 
louhinnasta johtuvan ekologisen 
katastrofin lopettamiseksi 
Pentadaktylos-vuoristossa;

Or. en
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Tarkistus 288
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. muistuttaa Turkkia siitä, että 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
päätös neljännessä valtioiden välisessä 
asiassa Kypros vastaan Turkki ei koske 
ainoastaan kysymystä kadonneista 
henkilöistä; 

Or. en

Tarkistus 289
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa demokratian periaatteiden 
edistämiseksi ja Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 10 artiklan 2 kohdan 
ja 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
järjestämään Kyproksen kummallekin 
yhteisölle edustuksen Euroopan 
parlamentissa niin, että Kyproksen 
kysymyksen kattavan ratkaisun 
aikaansaamiseen saakka 
kyproksenturkkilaisia edustaisivat 
tarkkailijat samaan tapaan kuin 
Euroopan neuvoston parlamentaarisessa 
yleiskokouksessa ja että asiasta ei aiheudu 
talousarviovaikutuksia;

Or. en
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Tarkistus 290
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa Turkkia ja Armeniaa
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
ilman ennakkoehtoja pöytäkirjat 
diplomaattisuhteiden luomisesta, avaamalla 
maiden välisen rajan sekä parantamalla 
aktiivisesti suhteitaan keskittyen erityisesti 
rajatylittävään yhteistyöhön ja 
taloudelliseen integraatioon;

23. kehottaa Turkkia normalisoimaan 
suhteensa Armeniaan ratifioimalla ilman 
ennakkoehtoja pöytäkirjat 
diplomaattisuhteiden luomisesta, avaamalla 
maiden välisen rajan sekä parantamalla 
aktiivisesti maiden suhteita keskittyen 
erityisesti rajatylittävään yhteistyöhön ja 
Armenian kansanmurhan 
tunnustamiseen;

Or. en

Tarkistus 291
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. ottaa huomioon pääministeri 
Erdoganin tietyt ajattelemattomat 
irredentistiset lausunnot ja kehottaa 
Turkin viranomaisia pidättäytymään 
kaikista naapurimaiden alueisiin 
liittyvistä provokatiivisista 
puheenvuoroista, jotka horjuttaisivat 
hyviä naapuruussuhteita 
EU:n jäsenvaltioiden kanssa, sekä tiettyjä 
Länsi-Balkanin maita koskevista 
provokatiivista puheenvuoroista;

Or. bg
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Tarkistus 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. vaatii Turkin hallitusta 
tunnustamaan vuosina 1915 ja 1916 
toteutetun armenialaisten kansanmurhan, 
jossa tieteellisten tutkimusten mukaan sai 
surmansa yli 1,5 miljoonaa ihmistä;

Or. de

Tarkistus 293
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
aiempaa enemmän hyvien 
naapuruussuhteiden edistämiseksi 
muiden Balkanin alueen maiden kanssa 
ja pidättäytymään omaksumasta virallisia 
kantoja, jotka ovat ristiriidassa 
EU-jäsenyyden kanssa, loukkaavat 
kansallista arvokkuutta ja 
kyseenalaistavat naapurimaiden 
itsemääräämisoikeuden ja alueellisen 
koskemattomuuden; 

Or. bg
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Tarkistus 294
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. kehottaa EU:ta, erityisesti 
puheenjohtajavaltio Kreikkaa, sekä 
Turkin, Kreikan, Kyproksen tasavallan ja 
Pohjois-Kyproksen hallituksia ryhtymään 
YK:n suojeluksessa yhteisiin toimiin 
Kyproksen kysymyksen ratkaisemiseksi 
ottaen huomioon, että ratkaisemattomana 
tällä kysymyksellä on perustavaa laatua 
olevia vaikutuksia EU:n ja Turkin 
suhteisiin;

Or. en

Tarkistus 295
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

EU:n ja Turkin yhteistyön edistäminen Turkin neljäs epäonnistuminen: EU:n ja 
Turkin yhteistyön edistäminen

Or. nl

Tarkistus 296
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

EU:n ja Turkin yhteistyön edistäminen EU:n ja Turkin yhteistyö

Or. de
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Tarkistus 297
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä vaikeuttaa edelleen huomattavasti 
neuvotteluprosessia;

24. pitää valitettavana, että Turkki 
ei ole pannut täytäntöön 
EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
Kyproksen kysymyksen 
ratkaisemattomuus vaikeuttaa edelleen 
EU:n ja Turkin välisiin suhteisiin, ja 
kehottaa sen vuoksi kaikkia 
asiaankuuluvia osapuolia ryhtymään 
yhteisiin toimiin kysymyksen 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä vaikeuttaa edelleen huomattavasti 
neuvotteluprosessia;

24. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; kehottaa 
Turkkia lopettamaan saarron, jonka se on 
asettanut Kyproksen tasavallalle 
kuuluville aluksille ja lentokoneille, sekä 
avaamaan satamansa ja lentoasemansa; 
kehottaa Turkin hallitusta panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön 
lisäpöytäkirjan määräykset 
syrjimättömällä tavalla ilman 
lisäviivytyksiä; muistuttaa, että tämä 
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kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

Or. en

Tarkistus 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä vaikeuttaa edelleen huomattavasti 
neuvotteluprosessia;

24. pitää valitettavana, että toistuvista 
kehotuksista huolimatta Turkki ei ole 
toteuttanut Euroopan yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden 21. syyskuuta 2005 
antamassa julistuksessa sille esitettyjä 
velvoitteita ja että se on kieltäytynyt 
noudattamasta velvoitettaan soveltaa 
kaikilta osin ja syrjimättömällä tavalla 
EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tällainen velvoitteiden noudattamatta 
jättäminen ja kieltäytyminen 
tunnustamasta Kyproksen tasavaltaa 
vaikeuttavat edelleen huomattavasti 
neuvotteluprosessia; pitää erittäin 
valitettavana lausuntoja, uhkauksia ja 
toimia, joita Turkin viranomaiset ovat 
osoittaneet jäsenvaltiota vastaan, tai 
kiistanaiheita tai toimia, jotka voisivat 
vaikuttaa kielteisesti hyviin 
naapuruussuhteisiin ja riitojen 
rauhanomaiseen ratkaisuun; kehottaa sen 
vuoksi Turkkia täyttämään velvoitteensa 
ja panemaan pöytäkirjan täysimääräisesti 
täytäntöön ilman lisäviivytyksiä;

Or. en



PE526.339v01-00 64/86 AM\1015246FI.doc

FI

Tarkistus 300
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, 
että tämä vaikeuttaa edelleen
huomattavasti neuvotteluprosessia;

24. kehottaa Turkkia noudattamaan
velvoitettaan soveltaa kaikilta osin ja 
syrjimättömällä tavalla 
EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä vastineena 
luottamusta lisääville toimenpiteille, 
kuten niille, jotka on esitetty edellä 
20 kohdassa (niin kuin se on muutettuna), 
sillä tämä vaikuttaisi huomattavasti 
neuvotteluprosessiin;

Or. en

Tarkistus 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, 
että tämä vaikeuttaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

24. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; toteaa, että 
tämän kieltäytymisen vuoksi 
neuvottelujen todellinen edistyminen on 
käytännössä mahdotonta;

Or. it
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Tarkistus 302
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä vaikeuttaa edelleen huomattavasti 
neuvotteluprosessia;

24. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä, sekä sitä, että 
Euroopan unioni ei ole vieläkään ryhtynyt 
kaikkiin tarvittaviin toimiin 
kyproksenturkkilaisen yhteisön 
eristyneisyyden poistamiseksi Euroopan 
unionin neuvoston 26. huhtikuuta 2004 
tekemien päätelmien mukaisesti; 
muistuttaa, että tämä vaikeuttaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

Or. en

Tarkistus 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon 
(vuoden 2012 toisen vuosipuoliskon 
aikana); katsoo, että näin Turkki on 
menettänyt tärkeän tilaisuuden 
lähentymiseen ja Kyproksen-suhteidensa 
normalisointiin; muistuttaa, että 
Euroopan unioni perustuu kaikkien 
jäsenvaltioidensa vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen; muistuttaa, että 
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kaikkien EU:n jäsenvaltioiden 
tunnustaminen on välttämätön osa 
liittymisprosessia; kehottaa siten Turkkia 
normalisoimaan suhteensa kaikkiin 
EU:n jäsenvaltioihin mahdollisimman 
nopeasti sekä pidättymään 
veto-oikeutensa käytöstä, kun on kyse 
EU:n jäsenvaltioiden jäsenyydestä useissa 
kansainvälisissä järjestöissä;

Or. en

Tarkistus 304
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pitää myönteisenä Euroopan 
unionin ja Turkin välistä sopimusta 
laittomien maahanmuuttajien 
takaisinotosta ja kehottaa, että se 
pannaan täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa; pitää valitettavana, että 
Turkki ei halua panna tätä sopimusta 
täytäntöön Kyproksessa ja että se ei 
edelleenkään tunnusta Kyproksen 
tasavaltaa Euroopan unionin 
jäsenvaltioksi;

Or. el

Tarkistus 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. pitää valitettavana, että Turkki on 
peruuttanut parlamentaarisen 
sekavaliokunnan valtuuskunnan 
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70. kokouksen ja että peruutuksella on 
kielteisiä vaikutuksia parlamenttien 
väliseen poliittiseen vuoropuheluun; 
panee merkille, että tämäntyyppisestä 
peruuttamisesta ei koidu seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 306
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
24 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 c. korostaa, että on tärkeää valvoa 
kattavasti liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA) täytäntöönpanoa ja 
panna tavoitteet ja hankkeet täysin Turkin 
liittymisperusteiden mukaiseen 
tärkeysjärjestykseen;

Or. en

Tarkistus 307
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että Turkki on edelleen 
EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani 
ja että EU on Turkin suurin 
kauppakumppani 38 prosentin osuudella 
Turkin kokonaisviennistä ja 71 prosentin 
osuudella Turkkiin tulevista suorista 
ulkomaisista investoinneista; pitää 
myönteisenä komission meneillään olevaa 
EU:n ja Turkin tulliunionia koskevaa 
arviointia, jolla pyritään selvittämään, 
miten tullinunioni vaikuttaa osapuoliin ja 

25. panee merkille, että Turkki on edelleen 
EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani 
ja että EU on Turkin suurin 
kauppakumppani 38 prosentin osuudella 
Turkin kokonaisviennistä ja 71 prosentin 
osuudella Turkkiin tulevista suorista 
ulkomaisista investoinneista; pitää 
myönteisenä komission meneillään olevaa 
EU:n ja Turkin tulliunionia koskevaa 
arviointia, jolla pyritään selvittämään, 
miten tullinunioni vaikuttaa osapuoliin ja 
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miten sitä voidaan päivittää; miten sitä voidaan päivittää, ja kehottaa 
Turkkia poistamaan jäljellä olevat 
rajoitukset tavaroiden vapaalta 
liikkuvuudelta;

Or. en

Tarkistus 308
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että Turkki on edelleen 
EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani 
ja että EU on Turkin suurin 
kauppakumppani 38 prosentin osuudella 
Turkin kokonaisviennistä ja 71 prosentin 
osuudella Turkkiin tulevista suorista 
ulkomaisista investoinneista; pitää 
myönteisenä komission meneillään olevaa 
EU:n ja Turkin tulliunionia koskevaa 
arviointia, jolla pyritään selvittämään, 
miten tullinunioni vaikuttaa osapuoliin ja 
miten sitä voidaan päivittää;

25. panee merkille, että Turkki on edelleen 
EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani 
ja että EU on Turkin suurin 
kauppakumppani 38 prosentin osuudella 
Turkin kokonaisviennistä ja 71 prosentin 
osuudella Turkkiin tulevista suorista 
ulkomaisista investoinneista; pitää 
myönteisenä komission meneillään olevaa 
EU:n ja Turkin tulliunionia koskevaa 
arviointia, jolla pyritään selvittämään, 
miten tullinunioni vaikuttaa osapuoliin ja 
miten sitä voidaan päivittää; kehottaa 
Turkkia täyttämään kaikki tulliliiton 
yhteydessä tekemänsä sitoumukset 
poistamalla kaikki rajoitukset tavaroiden 
vapaalta liikkuvuudelta;

Or. en

Tarkistus 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että Turkki on edelleen 
EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani 

25. panee merkille, että Turkki on edelleen 
EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani 
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ja että EU on Turkin suurin 
kauppakumppani 38 prosentin osuudella 
Turkin kokonaisviennistä ja 71 prosentin 
osuudella Turkkiin tulevista suorista 
ulkomaisista investoinneista; pitää 
myönteisenä komission meneillään olevaa 
EU:n ja Turkin tulliunionia koskevaa 
arviointia, jolla pyritään selvittämään, 
miten tullinunioni vaikuttaa osapuoliin ja 
miten sitä voidaan päivittää;

ja että EU on Turkin suurin 
kauppakumppani 38 prosentin osuudella 
Turkin kokonaisviennistä ja 71 prosentin 
osuudella Turkkiin tulevista suorista 
ulkomaisista investoinneista; pitää 
myönteisenä komission meneillään olevaa 
EU:n ja Turkin tulliunionia koskevaa 
arviointia, jolla pyritään selvittämään, 
miten tullinunioni vaikuttaa osapuoliin ja 
miten sitä voidaan päivittää; pyytää 
Euroopan komissiota pitämään Turkin 
jatkossakin ajan tasalla neuvotteluista, 
joita käydään kolmansien maiden kanssa 
tehtävän vapaakauppasopimuksen 
allekirjoittamiseksi;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että Turkki on edelleen 
EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani 
ja että EU on Turkin suurin 
kauppakumppani 38 prosentin osuudella 
Turkin kokonaisviennistä ja 71 prosentin 
osuudella Turkkiin tulevista suorista 
ulkomaisista investoinneista; pitää 
myönteisenä komission meneillään olevaa 
EU:n ja Turkin tulliunionia koskevaa 
arviointia, jolla pyritään selvittämään, 
miten tullinunioni vaikuttaa osapuoliin ja 
miten sitä voidaan päivittää;

25. panee merkille, että Turkki on edelleen 
EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani 
ja että EU on Turkin suurin 
kauppakumppani 38 prosentin osuudella 
Turkin kokonaisviennistä ja 71 prosentin 
osuudella Turkkiin tulevista suorista 
ulkomaisista investoinneista; pitää 
myönteisenä komission meneillään olevaa 
EU:n ja Turkin tulliunionia koskevaa 
arviointia, jolla pyritään selvittämään, 
miten tullinunioni vaikuttaa osapuoliin ja 
miten sitä voidaan päivittää; kehottaa 
komissiota löytämään innovatiivisia 
keinoja Turkin liittämiseksi mukaan 
kauppaneuvotteluihin, joita EU käy 
kolmansien maiden kanssa ja jotka 
vaikuttavat Turkkiin;

Or. en
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Tarkistus 311
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. panee merkille, että Turkki on edelleen 
EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani 
ja että EU on Turkin suurin 
kauppakumppani 38 prosentin osuudella 
Turkin kokonaisviennistä ja 71 prosentin 
osuudella Turkkiin tulevista suorista 
ulkomaisista investoinneista; pitää 
myönteisenä komission meneillään olevaa 
EU:n ja Turkin tulliunionia koskevaa 
arviointia, jolla pyritään selvittämään, 
miten tullinunioni vaikuttaa osapuoliin ja 
miten sitä voidaan päivittää;

25. panee merkille, että Turkki on edelleen 
EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani 
ja että EU on Turkin suurin 
kauppakumppani 38 prosentin osuudella 
Turkin kokonaisviennistä ja 71 prosentin 
osuudella Turkkiin tulevista suorista 
ulkomaisista investoinneista; panee 
merkille, että keskinäinen riippuvuus 
kaupan alalla johtaa siihen, että EU:n 
kolmansien maiden kanssa tekemät 
kauppasopimukset vaikuttavat 
voimakkaasti Turkkiin, vaikka se ei 
osallistukaan niitä koskeviin 
neuvotteluihin; korostaa sen vuoksi, että 
EU:n on otettava huomioon Turkin 
huolenaiheet; pitää myönteisenä 
komission meneillään olevaa EU:n ja 
Turkin tulliunionia koskevaa arviointia, 
jolla pyritään selvittämään, miten 
tullinunioni vaikuttaa osapuoliin ja miten 
sitä voidaan päivittää;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että 
vapaakauppasopimuksilla on luotava 
globaaleja arvoketjuja ja edistettävä 
EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä; 
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kehottaa komissiota kehittämään Turkin 
kanssa laaja-alaista vuoropuhelua ja 
yhteistyötä, jossa käsitellään kolmansien 
maiden kanssa käytäviä 
vapaakauppasopimusneuvotteluja, jotta 
näitä sopimuksia hyödynnetään 
täysimääräisesti ottaen huomioon EU:n ja 
Turkin välisen taloudellisen ja teollisen 
integraation korkea taso sekä velvollisuus 
toteuttaa yhteistä kauppapolitiikkaa 
tulliliitossa, jossa osapuolia vaaditaan 
noudattamaan samoja 
etuuskohtelukauppaa koskevia 
menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 313
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että Turkin on tehtävä 
EU:n kanssa yhteistyötä kansainvälisen 
korruption ja rahanpesun torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. kehottaa komissiota tiivistämään 
koordinointia Turkin kanssa 
transatlanttista kauppa- ja 
investointikumppanuutta koskevissa 
neuvotteluissa EU:n ja Turkin yhteisen 
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taloudellisen potentiaalin 
hyödyntämiseksi täysimääräisesti;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
25 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 c. panee merkille, että EU:n ja Turkin 
väliset tieliikenteen rajoitukset luovat 
esteen osapuolten kahdenvälisen kaupan 
myöhemmälle kehitykselle; kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja Turkkia 
löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän 
ratkaisun näihin kysymyksiin;

Or. en

Tarkistus 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Päätöslauselmaesitys
25 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 d. toteaa, että Turkin panoksen 
lisääminen EU:n 
päätöksentekomekanismeissa tulliliiton 
toimintaan liittyvillä aloilla ja erityisesti 
yhteisen kauppapolitiikan laatimisessa 
voisi helpottaa tulliliittoon liittyvän 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa 
Turkissa;

Or. en
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Tarkistus 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli 
energiatoimitusten solmukohtana, olisi 
harkittava, pitäisikö avata neuvottelut 
energiaa koskevasta neuvotteluluvusta 15; 
painottaa, että on käsiteltävä energia- ja 
ilmastotehokkuutta koskevia 
painopistealueita;

Poistetaan.

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli 
energiatoimitusten solmukohtana, olisi 
harkittava, pitäisikö avata neuvottelut 
energiaa koskevasta neuvotteluluvusta 15; 
painottaa, että on käsiteltävä energia- ja 
ilmastotehokkuutta koskevia 
painopistealueita;

26. suhtautuu myönteisesti EU:n ja 
Turkin väliseen yhteistyöhön monissa 
tärkeissä vihreään energiaan liittyvissä 
asioissa ja kehottaa Turkkia 
varmistamaan, että on käsiteltävä vihreää 
energiaa ja ilmastotehokkuutta koskevia 
painopistealueita;

Or. en
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Tarkistus 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta 
koskevia painopistealueita;

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava EU:n ja 
Turkin välistä energia-alan yhteistyötä; 
painottaa, että on käsiteltävä energia- ja 
ilmastotehokkuutta koskevia 
painopistealueita;

Or. fr

Tarkistus 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta 
koskevia painopistealueita;

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi käsiteltävä energia- ja 
ilmastotehokkuutta koskevia 
painopistealueita;

Or. en



AM\1015246FI.doc 75/86 PE526.339v01-00

FI

Tarkistus 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta
koskevia painopistealueita;

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana ja maan runsaat uusiutuvat 
energiavarat, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä ilmastonmuutosta, uusiutuvaa 
energiaa ja energiatehokkuutta koskevia 
painopistealueita sekä molempien 
osapuolten saamaa hyötyä EU:n ja 
Turkin sähkönsiirtoverkkojen 
yhdistämisestä ottaen huomioon erityisesti 
ennusteet energian kysynnän 
huomattavasta kasvusta Turkissa tulevina 
vuosikymmeninä;

Or. en

Tarkistus 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta 
koskevia painopistealueita;

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta 
koskevia painopistealueita; pyytää Turkkia 
julkistamaan mahdollisimman pian 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteen; kehottaa Turkkia 
luopumaan aikeesta sulkea suuret 
hankkeet, kuten Istanbulin kolmas 
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lentokenttä, kolmas silta tai 
ydinvoimalaitoshankkeet, 
ympäristövaikutustutkimusta koskevan 
direktiivin ulkopuolelle; panee merkille 
sähkömarkkinoita koskevan lain 
nro 6446 täytäntöönpanon, mutta pitää 
valitettavana tilapäisen pykälän 
käyttöönottoa, sillä se sallii julkisten ja 
yksityistettyjen sähköntuotantoyritysten 
olla noudattamatta ympäristölakeja 
vuoteen 2018 asti; kehottaa Turkkia 
tasapainottamaan energialähteiden 
yhdistelmäänsä ja suosimaan uusiutuvaa 
energiaa, jonka lähteet ovat maassa 
runsaat, ja kehottaa Euroopan komissiota 
asettamaan rahoituksessaan etusijalle 
Turkin uusiutuvaa energiaa ja 
sähköverkkoa koskevat hankkeet;

Or. fr

Tarkistus 323
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta 
koskevia painopistealueita;

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15 edellyttäen, että 
Turkki sitoutuu ensin täysimääräisesti 
kunnioittamaan kaikkien jäsenvaltioiden, 
myös Kyproksen tasavallan, suvereenia 
oikeutta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen 
YK:n merioikeusyleissopimuksen 
mukaisesti sekä kunnioittamaan 
neuvottelukehykseen sisältyviä hyviä 
naapuruussuhteita ja kiistojen 
rauhanomaista ratkaisemista koskevia 
velvoitteita; painottaa, että on käsiteltävä 
energia- ja ilmastotehokkuutta koskevia 



AM\1015246FI.doc 77/86 PE526.339v01-00

FI

painopistealueita;

Or. en

Tarkistus 324
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta 
koskevia painopistealueita;

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta 
koskevia painopistealueita ja että Turkin 
hallituksen on sitouduttava lopettamaan 
naapurimaiden suvereenien oikeuksien 
loukkaaminen ja noudattamaan 
täysimääräisesti 
YK:n merioikeusyleissopimusta;

Or. en

Tarkistus 325
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta 
koskevia painopistealueita;

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi ensisijaisesti 
aloitettava neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta 
koskevia painopistealueita;

Or. en
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Tarkistus 326
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; painottaa, että on 
käsiteltävä energia- ja ilmastotehokkuutta 
koskevia painopistealueita;

26. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Turkin strateginen rooli energiatoimitusten 
solmukohtana, olisi harkittava, pitäisikö 
avata neuvottelut energiaa koskevasta 
neuvotteluluvusta 15; korostaa, että 
Turkki on otettava mukaan laatimaan 
Euroopan energiapolitiikkaa; painottaa, 
että on käsiteltävä energia- ja 
ilmastotehokkuutta koskevia 
painopistealueita;

Or. en

Tarkistus 327
Davor Ivo Stier

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. panee merkille, että Turkki on 
lisännyt panostaan Kaakkois-Euroopassa, 
erityisesti Bosnia ja Hertsegovinassa, ja 
kannustaa Turkin viranomaisia 
sovittamaan esittämänsä kannanotot 
EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan mukaisesti, 
koordinoimaan diplomaattisen 
toimintansa korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan kanssa sekä 
lujittamaan edelleen yhteistyötä 
EU:n jäsenvaltioiden kanssa; 

Or. en
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Tarkistus 328
Metin Kazak

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut 
Syyriaan Turkin kautta, ja pyytää Turkkia 
lisäämään rajapartioita, rajoittamaan 
taistelijoiden ja aseiden virtaamista 
sellaisille ryhmille, jotka luotettavien 
tietojen mukaan ovat syyllistyneet 
järjestelmälliseen ihmisoikeuksien 
loukkaamiseen; katsoo, että EU:n ja 
Turkin olisi pyrittävä aktiivisesti 
kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

27. vaatii välitöntä ratkaisua Syyrian
konfliktiin Syyrian kansalaisten 
demokratiaa, vapautta, kunnioitusta ja 
poliittista moniarvoisuutta koskevien 
oikeutettujen toiveiden mukaisesti ottaen 
huomioon maan alueellisen 
koskemattomuuden ja kansallisen 
yhtenäisyyden; on erittäin huolissaan 
Syyrian huonontuneesta 
humanitaarisesta tilanteesta ja toteaa, että 
humanitaarista apua on saatava 
kiireellisesti ja esteettömästi toimitettua 
koko maahan; panee tyytyväisenä 
merkille, että Turkki on ollut alueellaan 
ja kansainvälisissä yhteyksissä 
keskeisessä roolissa, kun se on pyrkinyt 
lieventämään Syyrian kansan kärsimyksiä 
ottamalla vastaan alueelleen yli 
600 000 syyrialaista ja vastaamalla myös 
maan sisällä siirtymään joutuneiden 
ihmisten tarpeisiin rajat ylittävän 
toiminnan avulla; kehottaa kansainvälistä 
yhteisöä lisäämään kahdenvälistä apua 
naapurimaille vastuun jakamista 
koskevan periaatteen mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut 
Syyriaan Turkin kautta, ja pyytää Turkkia
lisäämään rajapartioita, rajoittamaan
taistelijoiden ja aseiden virtaamista
sellaisille ryhmille, jotka luotettavien 
tietojen mukaan ovat syyllistyneet 
järjestelmälliseen ihmisoikeuksien 
loukkaamiseen; katsoo, että EU:n ja Turkin 
olisi pyrittävä aktiivisesti kehittämään 
yhteistä strategista näkemystä, jolla 
edistetään poliittista ratkaisua Syyriassa ja 
tuetaan alueen poliittista ja taloudellista 
vakautta erityisesti Jordaniassa, 
Libanonissa ja Irakissa;

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; pyytää 
Turkkia valvomaan rajojaan ja estämään
taistelijoiden ja aseiden virtaamisen
sellaisille ryhmille, jotka luotettavien 
tietojen mukaan ovat syyllistyneet 
järjestelmälliseen ihmisoikeuksien 
loukkaamiseen; pitää myönteisenä Turkin 
toimintaa, jolla se tukee Syyrian 
demokraattista oppositiota; katsoo, että 
EU:n ja Turkin olisi pyrittävä aktiivisesti 
kehittämään yhteistä strategista näkemystä, 
jolla edistetään poliittista ratkaisua
Syyriassa ja tuetaan alueen poliittista ja 
taloudellista vakautta erityisesti 
Jordaniassa, Libanonissa ja Irakissa;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille ryhmille, 
jotka luotettavien tietojen mukaan ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita ja estämään sellaisten
taistelijoiden saapumisen, jotka ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
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ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa, 
Iranissa ja Irakissa;

Or. en

Tarkistus 331
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille ryhmille, 
jotka luotettavien tietojen mukaan ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille ryhmille, 
jotka luotettavien tietojen mukaan ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n, Turkin ja muiden alueellisten ja 
kansallisten sidosryhmien olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla viipymättä edistetään 
poliittista ratkaisua Syyriassa ja tuetaan 
alueen poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

Or. en
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Tarkistus 332
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille ryhmille, 
jotka luotettavien tietojen mukaan ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan tämäntyyppisten 
taistelijoiden ja aseiden pääsyä sellaisille 
ryhmille, jotka luotettavien tietojen 
mukaan ovat syyllistyneet 
järjestelmälliseen ihmisoikeuksien 
loukkaamiseen; katsoo, että EU:n, Turkin, 
Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan 
ja Yhdysvaltojen sekä muiden keskeisten 
kansainvälisten kumppanien olisi 
pyrittävä aktiivisesti kehittämään yhteistä 
strategista näkemystä, jolla edistetään 
poliittista ratkaisua Syyriassa ja tuetaan 
alueen poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

Or. en

Tarkistus 333
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; on 
huolissaan pakolaisten aiheuttamasta 
sosiaalisesta ja taloudellisesta taakasta 
erityisesti naapurialueilla sijaitsevissa 
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rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille ryhmille, 
jotka luotettavien tietojen mukaan ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

Turkin kaupungeissa; kehottaa 
kansainvälistä yhteisöä, EU:ta ja 
jäsenvaltioita jatkamaan tuen antamista 
tämän poikkeuksellisen humanitaarisen 
kriisin johdosta ja sitoutumaan Syyrian 
naapurimaiden, muun muassa Turkin, 
tehokkaaseen avustamiseen; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille ryhmille, 
jotka luotettavien tietojen mukaan ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

Or. en

Tarkistus 334
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille ryhmille, 
jotka luotettavien tietojen mukaan ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; on 
huolissaan pakolaisten aiheuttamasta 
sosiaalisesta ja taloudellisesta taakasta 
erityisesti naapurialueilla sijaitsevissa 
Turkin kaupungeissa; panee merkille, että 
suuri joukko ulkomaalaisia taistelijoita 
Syyriassa on saapunut Syyriaan Turkin 
kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille ryhmille, 
jotka luotettavien tietojen mukaan ovat 
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näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

Or. en

Tarkistus 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille ryhmille, 
jotka luotettavien tietojen mukaan ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille islamistisille 
ryhmille, jotka luotettavien tietojen 
mukaan ovat syyllistyneet 
järjestelmälliseen ihmisoikeuksien 
loukkaamiseen; katsoo, että EU:n ja Turkin 
olisi pyrittävä aktiivisesti kehittämään 
yhteistä strategista näkemystä, jolla 
edistetään poliittista ratkaisua Syyriassa ja 
tuetaan alueen poliittista ja taloudellista 
vakautta erityisesti Jordaniassa, 
Libanonissa ja Irakissa;

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

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta Syyrian pakolaisille; panee 
merkille, että suuri joukko ulkomaalaisia 
taistelijoita Syyriassa on saapunut Syyriaan 
Turkin kautta, ja pyytää Turkkia lisäämään 
rajapartioita, rajoittamaan taistelijoiden ja 
aseiden virtaamista sellaisille ryhmille, 
jotka luotettavien tietojen mukaan ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

27. suhtautuu myönteisesti Turkin 
sitoumukseen humanitaarisen avun 
antamisesta lähes miljoonalle Syyrian 
pakolaisille; panee merkille, että suuri 
joukko ulkomaalaisia taistelijoita Syyriassa 
on saapunut Syyriaan Turkin kautta, ja 
pyytää Turkkia lisäämään rajapartioita, 
rajoittamaan taistelijoiden ja aseiden 
virtaamista sellaisille ryhmille, jotka 
luotettavien tietojen mukaan ovat 
syyllistyneet järjestelmälliseen 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen; katsoo, 
että EU:n ja Turkin olisi pyrittävä 
aktiivisesti kehittämään yhteistä strategista 
näkemystä, jolla edistetään poliittista 
ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 
poliittista ja taloudellista vakautta 
erityisesti Jordaniassa, Libanonissa ja 
Irakissa;

Or. en

Tarkistus 337
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. ei ole valmis hyväksymään sitä 
tosiasiaa, että Turkki on nykyään 
maailman suurin toimittajien vankila, 
millä tiedotusvälineet on saatu 
pelkäämään ja harjoittamaan 
itsesensuuria; vaatii komissiota ja 
ministerineuvostoa asettamaan Turkille 
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pikaisesti uhkavaatimuksen tämän 
merkittävän lehdistönvapauden 
rajoituksen poistamisesta, ja mikäli 
Turkki siitä kieltäytyy, lopettamaan 
liittymisneuvottelut välittömästi;

Or. de

Tarkistus 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa seuraavaa parlamenttia ja 
komissiota tarkastelemaan uudelleen 
pitkäaikaista ja päättymisajankohdaltaan 
avointa liittymisprosessia, johon EU ja 
Turkki ovat sitoutuneet moniksi vuosiksi, 
ja pohtimaan sen luotettavuutta ja 
uskottavuutta sekä harkitsemaan kyseisen 
tarkastelun pohjalta, olisiko täyden 
jäsenyyden sijasta jonkinlainen 
vaihtoehtoinen assosiaation muoto 
toteutuskelpoisempi tavoite ainakin 
keskipitkällä aikavälillä;

Or. en


