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Pozmeňujúci návrh 201
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje svoje vážne znepokojenie 
týkajúce sa vyjadrení tureckých vládnych 
úradníkov, ktorí žiadajú zmenu 
historického byzantského chrámu Božej 
múdrosti, ktorý sa používa ako múzeum, 
na islamské bohoslužobné miesto; 
konštatuje, že chrám bol vyhlásený za 
svetové dedičstvo UNESCO.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 202
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. je znepokojený používaním tzv. kódov 
pôvodu nemoslimských občanov v registri 
obyvateľstva, keďže to môže viesť 
k diskriminačným postupom; vyzýva 
tureckú vládu, aby prijala nový prístup 
k náboženským menšinám, ktorý je vo 
väčšom súlade s medzinárodne prijatými 
normami;

Or. en

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

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje problém nerovnocenného 
prístupu žien ku vzdelaniu, na trh práce 
a do politiky; vyzdvihuje potrebu ďalšej 
sústavnej práce, aby sa právne predpisy 
v oblasti rodovej rovnosti zmenili na 
politickú, sociálnu a hospodársku realitu; 
nabáda tureckú vládu k tomu, aby s týmto 
cieľom aktívne presadzovala zmeny 
v stereotypoch a vo vnímaní rodových 
úloh vo všetkých oblastiach; zdôrazňuje 
význam zohľadňovania rodovej rovnosti 
v legislatívnom procese a vo vykonávaní 
právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 
ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 
ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; 
zdôrazňuje význam zabezpečenia 
konkrétnych možností a perspektívy 
vlastného zaopatrenia pre ženy a dievčatá, 



AM\1015246SK.doc 5/82 PE526.339v01-00

SK

správy a nabáda vládu, aby prijala 
primerané opatrenia na podporu 
významnejšej úlohy žien v hospodárskych 
a politických štruktúrach Turecka;

ktoré sa stali obeťami násilia; vyzdvihuje 
tiež význam boja proti chudobe medzi 
ženami a zvýšenie sociálneho začlenenia 
žien; víta úsilie vlády o zvýšenie miery 
vzdelávania dievčat, vďaka ktorému sú 
rodové rozdiely v základnom vzdelávaní 
takmer uzavreté, a vyzýva vládu, aby 
vykonala všetky potrebné opatrenia na 
zníženie rodových rozdielov aj 
v stredoškolskom vzdelávaní; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 
správy a nabáda vládu, aby stanovila
rodovú rovnosť za prioritu svojich 
reforiem a prijala primerané opatrenia na 
podporu významnejšej úlohy žien 
v hospodárskych a politických štruktúrach 
Turecka; vyzýva politické strany, aby 
vykonali konkrétne opatrenia, ktorými sa 
ešte výraznejšie podnieti aktívne zapojenie 
žien a posilní ich účasť v politike;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 
ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 
ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
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ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 
správy a nabáda vládu, aby prijala 
primerané opatrenia na podporu 
významnejšej úlohy žien v hospodárskych 
a politických štruktúrach Turecka;

ukladať tresty za nútené manželstvá 
v detskom veku, ktoré treba odstrániť;
vyzýva na ďalšie úsilie s cieľom odstrániť 
tzv. zabíjanie pre česť; opäť vyjadruje 
znepokojenie nad nízkou úrovňou 
zapojenia žien do pracovného procesu, do 
politiky a na riadiacej úrovni správy 
a nabáda vládu, aby prijala primerané 
opatrenia na podporu významnejšej úlohy 
žien v hospodárskych a politických 
štruktúrach Turecka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 
ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 
správy a nabáda vládu, aby prijala 
primerané opatrenia na podporu 
významnejšej úlohy žien v hospodárskych 
a politických štruktúrach Turecka;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v posledných rokoch sa v Turecku zvýšil 
výskyt násilia voči ženám; vyjadruje 
podporu v prospech databázy násilných 
činov páchaných na ženách, ktorú 
v súčasnosti pripravuje ministerstvo rodiny 
a sociálnych politík; žiada, aby sa do 
existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 
správy a nabáda vládu, aby prijala 
primerané opatrenia na podporu 
významnejšej úlohy žien v hospodárskych 
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a politických štruktúrach Turecka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 
ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 
správy a nabáda vládu, aby prijala 
primerané opatrenia na podporu 
významnejšej úlohy žien v hospodárskych 
a politických štruktúrach Turecka;

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 
ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 
správy a nabáda vládu, aby prijala 
primerané opatrenia na podporu 
významnejšej úlohy žien v hospodárskych 
a politických štruktúrach Turecka; víta 
prácu ministerky rodiny a sociálnej 
politiky Fatmou Şahin na ambicióznych 
reformách, ktoré zaviedla v týchto 
oblastiach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 208
Marusya Lyubcheva
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 
ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 
správy a nabáda vládu, aby prijala 
primerané opatrenia na podporu 
významnejšej úlohy žien v hospodárskych 
a politických štruktúrach Turecka;

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 
ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 
správy a nabáda vládu, aby prijala 
primerané opatrenia na podporu 
významnejšej úlohy žien v hospodárskych 
a politických štruktúrach Turecka; vyzýva 
na vynaloženie väčšieho úsilia v oblasti 
podpory vzdelávania a odbornej prípravy 
mladých dievčat a žien, aby sa posilnili 
ich perspektívy na rovnoprávnejšiu účasť 
v sociálnych, hospodárskych a politických 
procesoch v Turecku;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 209
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 

15. vyjadruje podporu v prospech databázy 
násilných činov páchaných na ženách, 
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ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 
správy a nabáda vládu, aby prijala 
primerané opatrenia na podporu 
významnejšej úlohy žien v hospodárskych 
a politických štruktúrach Turecka;

ktorú v súčasnosti pripravuje ministerstvo 
rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa 
do existujúcich právnych predpisov 
o vytváraní azylových domov pre ženy, 
ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
doplnili primerané mechanizmy 
následného sledovania v prípadoch, keď 
samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto 
azylových domov; podporuje úsilie 
ministerstva rodiny a sociálnych politík 
ukladať tresty za nútené manželstvá 
v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť 
vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného 
procesu, do politiky a na riadiacej úrovni 
správy a nabáda vládu, aby prijala 
primerané opatrenia na podporu 
významnejšej úlohy žien v hospodárskych 
a politických štruktúrach Turecka; je 
znepokojený najmä veľmi nízkou úrovňou 
zapojenia žien v komunálnej politike 
a vyzýva politické strany, aby nominovali 
viac žien za kandidátky v komunálnych 
voľbách v roku 2014; víta prístup 
uplatňujúci rodové hľadisko prijatý 
v desiatom pláne rozvoja (2014 – 2018);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzdvihuje význam toho, aby Turecko 
zostalo zaviazané k posilňovaniu práv žien 
a rodovej rovnosti; zdôrazňuje, že tento 
záväzok by mal byť založený na 
porozumení, keď ženy sú uznávané
a rešpektované ako osoby, a nie iba ako 
rodinní príslušníci;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 211
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. nabáda vládu, aby ustanovila 
jednotnú a konsolidovanú vnútroštátnu 
vzdelávaciu politiku v spolupráci so 
všetkými zainteresovanými stranami; 
vzhľadom na uvedené skutočnosti 
zdôrazňuje, že by mala byť zaistená 
sloboda usadiť sa, kde žiaden partner vo 
vzdelávacom systéme vrátane súkromných 
subjektov nie je vynechaný 
z rozhodovacieho procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Nikolaos Chountis

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. naliehavo vyzýva Turecko, aby sa 
sústredilo najmä na zlepšenie 
a modernizáciu vzdelávacieho systému na 
všetkých úrovniach tým, že zvýši výdavky 
na vzdelávanie a výskum; zdôrazňuje 
najmä potrebu objektívneho vyučovania 
histórie, aby nedochádzalo 
k podnecovaniu nacionalistických vášní 
a aby si boli študenti vedomí prínosov 
spolupráce a koexistencie medzi rôznymi 
národmi, národnosťami a náboženstvami 
v širšom regióne.
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 213
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
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kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 215
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované 
na podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity
na základe primeranej konzultácie
s príslušnými zainteresovanými stranami
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 

16. dôrazne podporuje iniciatívy vlády 
zamerané na ukončenie činností 
teroristickej organizácie Strany kurdských 
pracujúcich (PKK); nabáda vládu, aby 
urobila ďalší pokrok v podpore
sociálnych, kultúrnych a hospodárskych 
záujmov ľudí kurdského pôvodu na 
základe primeranej konzultácie so všetkými
zainteresovanými stranami; vyzýva 
opozíciu, aby aktívne podporovala 
rokovania a reformy ako dôležitý krok 
prospešný pre tureckú spoločnosť ako 
celok; vyzýva turecké orgány a Európsku 
komisiu, aby úzko spolupracovali s cieľom 
posúdiť, ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
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juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

22;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na ukončenie ozbrojených 
teroristických útokov a činnosti 
teroristickej organizácie Strany kurdských 
pracujúcich (PKK); nabáda vládu, aby 
navrhla reformy orientované na podporu 
sociálnych, kultúrnych a hospodárskych 
práv kurdskej komunity na základe 
primeranej konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými stranami a opozíciou; 
vyzýva opozíciu, aby aktívne podporovala 
rokovania a reformy ako dôležitý krok 
prospešný pre tureckú spoločnosť ako 
celok; vyzýva turecké orgány a Európsku 
komisiu, aby úzko spolupracovali s cieľom 
posúdiť, ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

16. podporuje iniciatívu vlády zameranú na 
vyriešenie kurdskej otázky na základe 
rokovaní so Stranou kurdských pracujúcich 
(PKK); vyzýva vládu, aby vykonala 
reformy nevyhnutné na podporu 
sociálnych, kultúrnych a hospodárskych 
práv kurdskej komunity na základe 
primeranej konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými stranami a opozíciou;
vyzýva opozíciu, aby aktívne podporovala 
rokovania a reformy ako dôležitý krok 
prospešný pre tureckú spoločnosť ako 
celok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 218
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou a uľahčila reálny prístup 
k nárokom na základné práva v ústavnom 
procese, v ktorom sú plne uznaní všetci 
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spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

občania a ich práva; vyzýva všetky 
politické strany, aby aktívne podporovali
rokovania a reformy ako dôležitý krok 
prospešný pre tureckú spoločnosť ako 
celok; vyjadruje znepokojenie nad 
vysokým počtom súdnych konaní proti 
spisovateľom a novinárom, ktorí píšu 
o kurdskej otázke, a nad zadržaním 
niekoľkých kurdských politikov, 
starostov, členov mestských rád a
odborových zväzov, právnikov, 
protestujúcich a obhajcov ľudských práv 
v súvislosti so súdnym konaním vo veci 
KCK; vyzýva turecké orgány, aby úzko 
spolupracovali s Európskou komisiou 
s cieľom posúdiť, ktoré programy v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci by sa dali 
použiť na podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozičnými stranami; víta otvorenosť 
vlády a prísľub, že schváli vyučovanie 
v materinskom jazyku na súkromných 
školách; domnieva sa však, že vyučovanie 
v materinskom jazyku by malo byť 
zabezpečené aj v štátnych školách; prijíma 
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ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole
22;

prísľub vlády, že schváli zmenu názvov 
obcí a provincií, a požaduje, aby miestni 
obyvatelia boli úzko zapojení do 
rozhodovania o zmene názvov; vyzýva 
rôzne opozičné strany, aby aktívne 
podporovali rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 220
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; žiada všetky 
politické sily, aby zaistili primeranú 
politickú platformu na konštruktívnu 
diskusiu o kurdskej otázke a aby uľahčili 
reálny prístup k nárokom na základné 
práva, v rámci ktorého budú plne uznaní 
všetci občania; vyzýva turecké orgány, aby 
úzko spolupracovali s Európskou komisiou 
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22; s cieľom posúdiť, ktoré programy v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci by sa dali 
použiť na podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK) a s ďalšími 
kurdskými zástupcami; nabáda vládu, aby 
navrhla reformy orientované na podporu 
sociálnych, kultúrnych a hospodárskych 
práv kurdskej komunity na základe 
primeranej konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými stranami a opozíciou; 
vyzýva opozíciu, aby aktívne podporovala 
rokovania a reformy ako dôležitý krok 
prospešný pre tureckú spoločnosť ako 
celok; vyzýva turecké orgány, aby úzko 
spolupracovali s Európskou komisiou 
s cieľom posúdiť, ktoré programy v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci by sa dali 
použiť na podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla reformy orientované na 
podporu sociálnych, kultúrnych 
a hospodárskych práv kurdskej komunity 
na základe primeranej konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány, aby úzko spolupracovali 
s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK); nabáda 
vládu, aby navrhla skutočné reformy 
orientované na podporu sociálnych, 
kultúrnych a hospodárskych práv kurdskej 
komunity na základe primeranej 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými stranami a opozíciou; 
vyzýva opozíciu, aby aktívne podporovala 
rokovania a reformy ako dôležitý krok 
prospešný pre tureckú spoločnosť ako 
celok; vyzýva turecké orgány, aby úzko 
spolupracovali s Európskou komisiou 
s cieľom posúdiť, ktoré programy v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci by sa dali 
použiť na podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 223
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. víta očakávané rýchle vykonanie 
vyjadrenia o úmysle tureckej vlády, čo sa 
týka opätovného otvorenia školy pre 
grécku menšinu na ostrove Gökçeada 
(Imbros), ktoré by bolo pozitívnym 
krokom k zachovaniu dvojkultúrneho 
charakteru tureckých ostrovov Gökçeada 
(Imbros) and Bozcaada (Tenedos) 
v súlade s uznesením č. 1625 
Parlamentného zhromaždenia Rady 
Európy; konštatuje však, že sú 
nevyhnutné ďalšie opatrenia na to, aby sa 
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vyriešili problémy príslušníkov gréckej 
menšiny v súvislosti s ich majetkovými 
právami;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 224
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. víta opätovné otvorenie školy pre 
grécku menšinu na ostrove Gökçeada 
(Imbros), ktoré je pozitívnym krokom 
k zachovaniu dvojkultúrneho charakteru 
tureckých ostrovov Gökçeada (Imbros) 
and Bozcaada (Tenedos) v súlade 
s uznesením 1625 (2008) Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy; vzhľadom 
na postupné znižovanie počtu príslušníkov 
menšiny vyzýva v tejto súvislosti turecké 
orgány, aby ponúkli pomoc 
vysťahovaným menšinovým rodinám, 
ktoré si želajú vrátiť sa na ostrov; 
konštatuje tiež, že sú nevyhnutné ďalšie 
opatrenia na riešenie problémov 
príslušníkov gréckej menšiny, najmä 
v súvislosti s ich majetkovými právami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. všíma si, že sú neustále hlásené 
problémy občanov EÚ v súvislosti 
s dedením a registrovaním majetku; 
vyzýva Turecko, aby v tejto súvislosti 
ukončilo diskriminačnú politiku a postupy 
a zosúladilo svoje právne predpisy 
a postupy s EDĽP a s judikatúrou 
Európskeho súdu pre ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 16 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16c. vyjadruje poľutovanie nad zmenou 
múzea Hagia Sofia v Trabzone a múzea 
Hagia Sofia v Isniku na mešity, ako aj 
nad vyjadreniami tureckých politikov 
o plánoch pre ďalšie podobné 
rozhodnutia týkajúce sa kresťanských 
pamiatok s veľkým historickým, 
symbolickým a kultúrnym významom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych a hospodárskych 
záujmových skupín sú dôležité pre rozvoj 
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prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 
mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie prekážok skutočného 
fungovania odborových zväzov v súlade so 
záujmami hospodárstva a širšej 
spoločnosti, riešenie neprihlásenej práce, 
rozšírenie pokrytia mechanizmov sociálnej 
ochrany a zvýšenie miery zamestnanosti 
žien a ľudí so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 
mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
demokratickej spoločnosti a môžu posilniť 
prosperitu jej členov; zdôrazňuje význam 
ďalšieho pokroku v oblasti sociálnej 
politiky a zamestnanosti, najmä na 
odstránenie všetkých prekážok práce 
slobodných odborových zväzov, na 
vytvorenie vnútroštátnej stratégie v oblasti 
zamestnanosti, riešenie neprihlásenej 
práce, rozšírenie pokrytia mechanizmov 
sociálnej ochrany a zvýšenie miery 
zamestnanosti žien a ľudí so zdravotným 
postihnutím;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 229
Hélène Flautre, Franziska Keller



PE526.339v01-00 22/82 AM\1015246SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 
mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 
mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím; všíma si 
postupné vykonávanie zákonov 6289 
a 6356 o právach odborových zväzov 
v súkromnom a verejnom sektore, ale je 
znepokojený zostávajúcimi prekážkami 
účinného fungovania odborových zväzov; 
je obzvlášť znepokojený absenciou 
ochrany pred diskrimináciou voči členom 
odborových zväzov v podnikoch s menej 
ako 30 zamestnancami; vyzýva na 
vykonávanie zákonov o odborových 
zväzoch v súlade s medzinárodnými 
normami MOP, ktoré Turecko 
ratifikovalo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 230
Salvador Sedó i Alabart

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
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prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 
mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 
mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím; zdôrazňuje 
význam otvorenia kapitoly 19 o sociálnej 
politike a zamestnanosti s cieľom 
dosiahnutia rýchleho pokroku v tejto 
oblasti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 
mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 
mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím; zdôrazňuje 
význam otvorenia kapitoly 19 o sociálnej 
politike a zamestnanosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 
mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 
mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím; zdôrazňuje 
význam otvorenia kapitoly 19 o sociálnej 
politike a zamestnanosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 

17. zastáva názor, že sociálny dialóg 
a zapojenie sociálnych partnerov sú 
mimoriadne dôležité pre rozvoj 
prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových 
zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej 
stratégie v oblasti zamestnanosti, riešenie 
neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia 



AM\1015246SK.doc 25/82 PE526.339v01-00

SK

mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

mechanizmov sociálnej ochrany a zvýšenie 
miery zamestnanosti žien a ľudí so 
zdravotným postihnutím; vyzýva preto 
Turecko, aby súhlasilo s otvorením 
kapitoly 19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Nikolaos Salavrakos

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. všíma si, že sú neustále hlásené 
problémy občanov EÚ v súvislosti 
s dedením a registrovaním majetku; 
vyzýva Turecko, aby v tejto súvislosti 
ukončilo diskriminačnú politiku a postupy 
a zosúladilo svoje právne predpisy 
a postupy s EDĽP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
smerom, ktorým sa môžu uberať reformy 
v Turecku a nad ich možnou povahou, čo 
sa týka ochrany základných slobôd 
a kurdskej otázky, s ohľadom na dlhé 
obdobie intenzívnej konfrontácie 
v Turecku, ktoré bolo pravdepodobne 
spôsobené nedávnou krízou vyvolanou 
korupčným škandálom, ktorý otriasol 
vnútroštátnou a medzinárodnou verejnou 
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mienkou a podnietil rozdelenie islamskej 
spoločnosti, ako aj nadchádzajúcimi 
voľbami;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 236
Alojz Peterle

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. všíma si obavy tureckej verejnosti 
z neschopnosti Dvora audítorov 
vykonávať audit mnohých štátnych
inštitúcií z dôvodu nedostatočného 
presadzovania práva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. všíma si obmedzený pokrok v oblasti 
práv zamestnancov a odborových zväzov; 
ľutuje, že právne predpisy o právach 
odborových zväzov ešte stále nie sú 
v súlade s normami EÚ a MOP a že 
kolektívne konanie odborových zväzov čelí 
početným obmedzeniam; vyzýva Turecko, 
aby pokračovalo v práci na nových 
právnych predpisoch v tejto oblasti 
a zaistilo súlad s acquis EÚ a dohovormi 
MOP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 238
Nikolaos Salavrakos

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva Turecko, aby zosúladilo 
rámec svojich právnych predpisov 
v oblasti pohybu kapitálu a platieb 
s acquis EÚ vrátane postupnej 
liberalizácie získavania nehnuteľností 
občanmi EÚ a aby odstránilo
diskrimináciu medzi nimi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Budovanie dobrých susedských vzťahov Zlyhanie Turecka č. 3: budovanie dobrých 
susedských vzťahov

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 240
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. berie na vedomie pokračujúce úsilie 
Turecka a Grécka o zlepšenie ich 
dvojstranných vzťahov, a to aj 

18. berie na vedomie pokračujúce úsilie 
Turecka a Grécka o zlepšenie ich 
dvojstranných vzťahov, a to aj 
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prostredníctvom dvojstranných stretnutí; 
považuje však za poľutovaniahodné, že 
nebola odvolaná hrozba casus belli, ktorú 
vyhlásilo Turecké veľké národné 
zhromaždenie voči Grécku;

prostredníctvom dvojstranných stretnutí; 
považuje však za poľutovaniahodné, že 
nebola odvolaná hrozba casus belli, ktorú 
vyhlásilo Turecké veľké národné 
zhromaždenie voči Grécku; naliehavo 
vyzýva tureckú vládu, aby ukončila 
opakované vnikanie do gréckeho 
vzdušného priestoru a pobrežných vôd, 
ako aj turecké vojenské prelety nad 
gréckymi ostrovmi; vyzýva tureckú vládu, 
aby rešpektovala medzinárodné právo 
a zdržala sa krokov ako napríklad 
prieskumných činností na mori 
v oblastiach nachádzajúcich sa na 
kontinentálnom šelfe alebo v ďalších 
námorných zónach členských štátov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Nikolaos Salavrakos

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. berie na vedomie pokračujúce úsilie 
Turecka a Grécka o zlepšenie ich 
dvojstranných vzťahov, a to aj 
prostredníctvom dvojstranných stretnutí; 
považuje však za poľutovaniahodné, že 
nebola odvolaná hrozba casus belli, ktorú 
vyhlásilo Turecké veľké národné 
zhromaždenie voči Grécku;

18. berie na vedomie pokračujúce úsilie 
Turecka a Grécka o zlepšenie ich 
dvojstranných vzťahov, a to aj 
prostredníctvom dvojstranných stretnutí; 
považuje však za poľutovaniahodné, že 
nebola odvolaná hrozba casus belli, ktorú 
vyhlásilo Turecké veľké národné 
zhromaždenie voči Grécku a že stále 
pretrváva vnikanie do gréckeho 
vzdušného priestoru a pobrežných vôd;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. berie na vedomie pokračujúce úsilie 
Turecka a Grécka o zlepšenie ich 
dvojstranných vzťahov, a to aj 
prostredníctvom dvojstranných stretnutí; 
považuje však za poľutovaniahodné, že 
nebola odvolaná hrozba casus belli, ktorú 
vyhlásilo Turecké veľké národné 
zhromaždenie voči Grécku;

18. berie na vedomie pokračujúce úsilie 
Turecka a Grécka o zlepšenie ich 
dvojstranných vzťahov, a to aj 
prostredníctvom dvojstranných stretnutí; 
považuje však za neprijateľné, že nebola 
odvolaná hrozba casus belli, ktorú 
vyhlásilo Turecké veľké národné 
zhromaždenie voči Grécku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 243
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. víta stále priateľskejšie vzťahy medzi 
Tureckom a regionálnou vládou irackého 
Kurdistanu, najmä vzhľadom na ich 
spoluprácu na dodávkach energie 
a výstavbe ďalších ropovodov; teší sa 
z toho, že to poslúži k hospodárskemu 
rozvoju autonómnej oblasti Kurdistan 
v Iraku; zdôrazňuje, že tieto vzťahy môžu 
priniesť pozitívnu symboliku, ktorá zníži 
vnútorné napätie v Turecku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva tureckú vládu, aby sa 
zdržiavala akýchkoľvek krokov ako 
napríklad prieskumných činností na mori 
v oblastiach nachádzajúcich sa na 
kontinentálnom šelfe alebo v ďalších 
námorných zónach členských štátov EÚ, 
ktorými sa narúšajú dobré susedské 
vzťahy a ktoré nie sú v súlade 
s medzinárodným právom a zásadou 
mierového riešenia sporov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. naliehavo vyzýva, aby sa vyhýbalo
akýmkoľvek hrozbám, vyvolávaniu 
nezhôd alebo krokom, ktoré by mohli 
poškodiť dobré susedské vzťahy 
a mierové riešenie sporov; zdôrazňuje 
všetky zvrchované práva členských štátov 
EÚ, medzi ktoré okrem iného patrí 
uzatváranie dvojstranných dohôd v súlade 
s acquis EÚ a medzinárodným právom 
vrátane Dohovoru OSN o morskom práve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. víta obnovenie práce Spoločného 
výboru na neuzavretých otázkach medzi 
Bulharskou republikou a Tureckou 
republikou a vyzýva na ďalšie úsilie 
o vyriešenie situácie s majetkovými 
právami bulharských tráckych utečencov 
v súlade s odporúčaniami Európskeho 
parlamentu v jeho uzneseniach o správe 
o pokroku Turecka smerom k pristúpeniu 
za rok 20071 a za rok 20112;

__________________
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. 
marca 2007 o správe o pokroku Turecka 
za rok 2007, Ú. v. EÚ C 279E, 19.11.2009

2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. 
marca 2012 o správe o pokroku Turecka 
za rok 2011, Ú. v. EÚ C 257E, 6.9.2009

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 247
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva tureckú vládu, aby okamžite 
podpísala a ratifikovala Dohovor 
Organizácie Spojených národov 
o morskom práve (UNCLOS), 
a pripomína úplnú legitimitu výhradnej 
hospodárskej zóny Cyperskej republiky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Geoffrey Van Orden
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Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva tureckú vládu, aby okamžite 
podpísala a ratifikovala Dohovor 
Organizácie Spojených národov 
o morskom práve (UNCLOS), 
a pripomína úplnú legitimitu výhradnej 
hospodárskej zóny Cyperskej republiky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva tureckú vládu, aby okamžite 
podpísala a ratifikovala Dohovor 
Organizácie Spojených národov 
o morskom práve (UNCLOS), a pripomína 
úplnú legitimitu výhradnej hospodárskej 
zóny Cyperskej republiky;

19. opakovane zdôrazňuje, že Dohovor 
Organizácie Spojených národov 
o morskom práve (UNCLOS) podpísala 
EÚ, jej členské štáty a všetky ostatné 
kandidátske krajiny a že je súčasťou 
acquis communautaire; vyzýva tureckú 
vládu, aby UNCLOS okamžite podpísala 
a ratifikovala, a pripomína úplnú 
legitimitu výhradnej hospodárskej zóny 
Cyperskej republiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva tureckú vládu, aby okamžite 
podpísala a ratifikovala Dohovor 
Organizácie Spojených národov 
o morskom práve (UNCLOS), a pripomína 
úplnú legitimitu výhradnej hospodárskej 
zóny Cyperskej republiky;

19. vyzýva tureckú vládu, aby okamžite 
podpísala a ratifikovala Dohovor 
Organizácie Spojených národov 
o morskom práve (UNCLOS), ktorý je 
súčasťou acquis communautaire,
a pripomína úplnú legitimitu výhradnej 
hospodárskej zóny Cyperskej republiky; 
vyzýva Turecko, aby rešpektovalo 
zvrchované práva všetkých členských 
štátov EÚ, medzi ktoré okrem iného patrí 
právo uzatvárať dvojstranné dohody 
a vykonávať prieskum a ťažbu vlastných 
prírodných zdrojov v súlade s acquis EÚ 
a medzinárodným právom vrátane 
Dohovoru OSN o morskom práve; 
zdôrazňuje tiež potrebu rešpektovať 
zvrchovanosť členských štátov nad ich 
pobrežnými vodami; vyjadruje 
poľutovanie nad opakovaným 
zasahovaním do zvrchovanosti, územnej 
celistvosti a jurisdikcie v rámci výhradnej 
hospodárskej zóny Cyperskej republiky zo 
strany Turecka vyhláseniami 
namietajúcimi proti vrtným činnostiam 
Cyperskej republiky a vyhrážaním sa 
odvetou podnikom, ktoré sa zúčastňujú na 
cyperských prieskumoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva tureckú vládu, aby okamžite 
podpísala a ratifikovala Dohovor 
Organizácie Spojených národov 
o morskom práve (UNCLOS), a pripomína 
úplnú legitimitu výhradnej hospodárskej 

vyzýva tureckú vládu, aby okamžite 
podpísala a ratifikovala Dohovor 
Organizácie Spojených národov 
o morskom práve (UNCLOS), ktorý je 
súčasťou acquis communautaire, 
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zóny Cyperskej republiky; a pripomína úplnú legitimitu výhradnej 
hospodárskej zóny Cyperskej republiky; 
vyjadruje vážne znepokojenie nad 
verejnými tureckými hrozbami proti 
Cyperskej republike a naliehavo vyzýva 
Turecko, aby sa nevyhrážalo, 
nevyvolávalo napätie a aby neporušovalo 
zvrchované práva Cyperskej republiky 
v jej pobrežných vodách, výhradnej 
hospodárskej zóne a vzdušnom priestore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Maria Eleni Koppa

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva tureckú vládu, aby okamžite 
podpísala a ratifikovala Dohovor 
Organizácie Spojených národov 
o morskom práve (UNCLOS), a pripomína 
úplnú legitimitu výhradnej hospodárskej 
zóny Cyperskej republiky;

19. vyzýva tureckú vládu, aby okamžite 
podpísala a ratifikovala Dohovor 
Organizácie Spojených národov 
o morskom práve (UNCLOS), ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť acquis 
communautaire, a pripomína úplnú 
legitimitu výhradnej hospodárskej zóny 
Cyperskej republiky;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Turecko, aby prestalo brániť 
všetkým zákonným snahám a iniciatívam 
Cyperskej republiky a zahraničných 
podnikov, ktoré vykonávajú vrty vo 
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výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej 
republiky s cieľom prieskumu plynu 
a ropy; vyzýva Turecko, aby prestalo 
porušovať acquis communautaire 
a medzinárodné morské právo, ktoré sú 
neoddeliteľnými súčasťami jeho 
prístupových rokovaní s EÚ, a aby 
dodržiavalo pravidlá a právny a politický 
charakter kandidátskeho štátu, ktorý by 
mal plne rešpektovať zvrchované práva 
všetkých členských štátov, ako je 
stanovené v zmluvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Nikolaos Chountis

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje potrebu, aby Turecko 
v záujme dobrých susedských vzťahov 
a uprostred hospodárskej krízy v Grécku 
začalo so vzájomným znižovaním 
výdavkov na nákladné vojenské 
vybavenie, aby sa takto vzniknuté úspory 
mohli použiť na sociálne opatrenia na 
podporu boja proti chudobe, zníženie 
nezamestnanosti a na ďalšiu podporu 
hospodársky zraniteľným sektorom 
spoločnosti;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva tureckú vládu, aby sa vyhla 
akýmkoľvek hrozbám a činom proti 
zvrchovaným právam a jurisdikcii 
Cyperskej republiky v jej pobrežných 
vodách a výhradnej hospodárskej zóne;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať 
priamo a zákonným spôsobom 
prijateľným pre všetkých; berie na 
vedomie návrhy cyperskej vlády, ako 
riešiť uvedené otázky;

20. opakovane vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie a vydalo spoločné vyjadrenie 
objasňujúce zásady rokovacieho procesu 
pod záštitou generálneho tajomníka OSN 
a v súlade s príslušnými rezolúciami 
Bezpečnostnej rady OSN a hodnoty 
a zásady, na ktorých je EÚ založená; 
vyzýva Turecko, aby bezodkladne začalo 
sťahovať svoje ozbrojené sily z Cypru 
a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady 
OSN 550 (1984) odovzdalo uzavretú časť 
mesta Famagusta Organizácii Spojených 
národov; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené 
otázky; zároveň vyjadruje poľutovanie 
nad odmietnutím návrhov vlády Cyperskej 
republiky v roku 2010 zo strany Turecka, 
keď navrhovala okrem iného otvorenie 
prístavu Famagusta pod záštitou 
Európskej únie, ktoré by umožnilo 
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obchodné transakcie medzi EÚ 
a tureckými Cyperčanmi cez prístav 
Famagusta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať 
svoje ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať 
priamo a zákonným spôsobom 
prijateľným pre všetkých; berie na 
vedomie návrhy cyperskej vlády, ako 
riešiť uvedené otázky;

20. opakovane vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá s parametrami dvoch 
zón, dvoch spoločenstiev a politickej 
rovnosti, stanovenými OSN; žiada 
Turecko, aby naďalej aktívne podporovalo 
rokovania zamerané na spravodlivé, 
komplexné a životaschopné riešenie pod 
záštitou generálneho tajomníka OSN 
a v súlade s príslušnými rezolúciami 
Bezpečnostnej rady OSN; vyzýva 
Cyperskú republiku, aby umožnila prijatie
nariadenia o priamom obchode, ktoré by 
otvorilo pre tureckých Cyperčanov 
možnosť obchodovať s EÚ priamo 
a spôsobom prijateľným pre všetkých, 
a aby podporila pozitívnu atmosféru 
umožňujúcu úspešné ukončenie 
prebiehajúcich rokovaní o opätovnom 
zjednotení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 258
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať 
priamo a zákonným spôsobom 
prijateľným pre všetkých; berie na 
vedomie návrhy cyperskej vlády, ako 
riešiť uvedené otázky;

20. opakovane vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá s parametrami dvoch 
zón, dvoch spoločenstiev a politickej
rovnosti, stanovenými OSN; žiada 
Turecko, aby naďalej podporovalo 
rokovania zamerané na spravodlivé, 
komplexné a životaschopné riešenie pod 
záštitou generálneho tajomníka OSN 
a v súlade s príslušnými rezolúciami 
Bezpečnostnej rady OSN; naliehavo 
vyzýva všetky strany, aby sa zaviazali 
k rokovaniam o uľahčení voľného 
pohybu tovaru, služieb, kapitálu, osôb 
a o riešení majetkových problémov na 
Cypre; vyzýva Turecko, aby začalo 
sťahovať svoje ozbrojené sily z Cypru 
a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady 
OSN 550 (1984) odovzdalo štvrť Varosha1

Organizácii Spojených národov; vyzýva 
Cyperskú republiku, aby umožnila prijatie 
nariadenia o priamom obchode2, ktoré by 
otvorilo pre tureckých Cyperčanov 
možnosť obchodovať s EÚ priamo 
a spôsobom prijateľným pre všetkých, 
a aby podporila pozitívnu atmosféru 
umožňujúcu úspešné ukončenie 
prebiehajúcich rokovaní o opätovnom 
zjednotení; 

__________________
1 Faktická chyba – v rezolúcii OSN 550 sa 
od Turecka žiada, aby začalo sťahovať 
svoje ozbrojené sily zo štvrti Varosha, 
ktorá je súčasťou mesta Famagusta.
Famagusta sa môže v tomto prípade 
mylne vykladať aj ako celý okres.
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2 V roku 2004 Európska rada ponúkla 
Severnému Cypru dohodu o voľnom 
obchode, odvtedy sa však tento proces 
zastavil v Rade (napriek tomu, že 
Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

20. opakovane vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom, demokratickom
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá v súlade s protokolom 10 
a s hodnotami a zásadami, na ktorých je 
EÚ založená; žiada Turecko, aby aktívne 
podporovalo rokovania zamerané na 
spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a s pozitívnou a aktívnou 
podporou EÚ, v ktorom budú plne 
rešpektované a zakotvené demokratické 
hodnoty a zásady, a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby bezodkladne začalo 
sťahovať svoje ozbrojené sily z Cypru 
a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady 
OSN 550 (1984) odovzdalo uzavretú časť 
mesta Famagusta jej zákonným 
obyvateľom a Organizácii Spojených 
národov, a tým podporilo úsilie zamerané 
na komplexné riešenie; zároveň vyzýva 
Cyperskú republiku, aby otvorila prístav 
Famagusta pod dohľadom colnej správy 
EÚ s cieľom podporiť pozitívnu atmosféru 
umožňujúcu úspešné ukončenie 
prebiehajúcich rokovaní o opätovnom 
zjednotení a umožniť tureckým 
Cyperčanom obchodovať priamo 
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a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých, ktorý bude v súlade 
s medzinárodným právom, acquis 
communautaire a s plným rešpektovaním 
zvrchovaných práv Cyperskej republiky, 
ktorá je členským štátom EÚ, ako sú 
uvedené v protokole 10 a v zmluvách; 
berie na vedomie návrhy cyperskej vlády, 
ako riešiť uvedené otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

20. opakovane vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na komplexnom, spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá, a nabáda vedúcich 
predstaviteľov oboch spoločenstiev, aby 
dosiahli konsenzus v očakávaných 
spoločných vyhláseniach; žiada Turecko, 
aby aktívne podporovalo rokovania 
zamerané na spravodlivé, komplexné 
a životaschopné riešenie pod záštitou 
generálneho tajomníka OSN a v súlade 
s medzinárodným právom a príslušnými
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby bezodkladne začalo 
sťahovať svoje ozbrojené sily z Cypru 
a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady 
OSN 550 (1984) odovzdalo uzavretú časť 
mesta Famagusta Organizácii Spojených 
národov; pripomína návrh Cyperskej 
republiky zároveň otvoriť prístav 
Famagusta pod záštitou EÚ s cieľom 
podporiť pozitívnu atmosféru umožňujúcu 
úspešné ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť obom 
spoločenstvám obchodovať priamo 
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a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

20. opakovane vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení, pričom uznáva 
obavy a záujmy oboch spoločenstiev; žiada 
Turecko a Grécko, aby aktívne 
podporovali rokovania zamerané na 
spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby v rámci opatrení na 
budovanie dôvery začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) pokročilo v odovzdávaní uzavretej 
časti mesta Famagusta Organizácii 
Spojených národov, a vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zo svojej strany otvorila 
prístav Famagusta pod dohľadom colnej 
správy EÚ a umožnila prevádzku letiska 
Ercan ako medzinárodného letiska so 
zaregistrovanými a uznávanými kódmi 
IATA a ICAO s cieľom podporiť pozitívnu 
atmosféru umožňujúcu úspešné ukončenie 
prebiehajúcich rokovaní o opätovnom 
zjednotení a umožniť prijatie nariadenia 
o priamom obchode, ktorá otvorí
tureckým Cyperčanom možnosť
obchodovať priamo a zákonným spôsobom 
prijateľným pre všetkých; berie na 
vedomie návrhy cyperskej vlády, ako riešiť 
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niektoré uvedené otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

20. opakovane vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; víta návrhy cyperskej vlády, ako 
riešiť uvedené otázky; taktiež víta známky 
spolupráce z oboch strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN;
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

20. opakovane vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; podporuje úsilie opäť 
obnoviť rokovania zamerané na 
spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN;
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 

20. opakovane vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
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aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať 
svoje ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo proces 
úplného stiahnutia svojich ozbrojených síl
z Cypru a v súlade s rezolúciou 
Bezpečnostnej rady OSN 550 (1984) 
odovzdalo uzavretú časť mesta Famagusta 
Organizácii Spojených národov; vyzýva 
Cyperskú republiku, aby otvorila prístav 
Famagusta pod dohľadom colnej správy 
EÚ s cieľom podporiť pozitívnu atmosféru 
umožňujúcu úspešné ukončenie 
prebiehajúcich rokovaní o opätovnom 
zjednotení a umožniť tureckým 
Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 

20. opätovne vyjadruje silnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude 
založené na spravodlivom 
a životaschopnom riešení prijateľnom pre 
obe spoločenstvá; žiada Turecko, aby 
aktívne podporovalo rokovania zamerané 
na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN
a hodnotami a zásadami, na ktorých je 
EÚ postavená; vyzýva Turecko, aby 
bezodkladne začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
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Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. pripomína, že v roku 1974 Turecko 
napadlo Cyprus a odvtedy okupuje 
severnú časť ostrova; poznamenáva, že 
Turecko neuznáva Cyprus, čo znamená, 
že v istom zmysle neuznáva EÚ;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 267
Ria Oomen-Ruijten

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. víta spoločné vyhlásenie starostu 
Alexisa Galanosa a starostu Oktaya 
Kayalpa z 10. decembra 2013, v ktorom 
vyjadrili silnú podporu opätovnému 
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zjednoteniu mesta Famagusta;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Turecko, aby neosídľovalo 
ostrov ďalšími tureckými občanmi, keďže 
by to viedlo k zmene demografickej 
rovnováhy a k zníženiu vernosti jeho 
občanov voči budúcemu spoločnému štátu 
založenému na spoločnej minulosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva tureckú vládu, aby plne 
dodržiavala svoje právne záväzky 
prameniace z acquis communautaire, 
a najmä z vyhlásenia vydaného 
Európskym spoločenstvom a jeho 
členskými štátmi 21. septembra 2005;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. víta rozhodnutie Turecka udeliť 
Výboru pre nezvestné osoby prístup do 
ohradenej vojenskej oblasti v severnej časti 
Cypru a nabáda Turecko k tomu, aby 
výboru umožnilo prístup do príslušných 
archívov a vojenských zón na účely 
exhumácie; žiada osobitné uznanie práce, 
ktorú vykonal Výbor pre nezvestné osoby;

21. berie na vedomie rozhodnutie Turecka 
udeliť Výboru pre nezvestné osoby prístup 
do ohradenej vojenskej oblasti v severnej 
časti Cypru a vyzýva Turecko k tomu, aby 
výboru umožnilo plný prístup do 
príslušných archívov a vojenských zón na 
účely exhumácie a aby vykonalo všetky 
ostatné primerané kroky v súlade so 
zisteniami Európskeho súdu pre ľudské 
práva o humanitárnej situácii nezvestných 
osôb; žiada osobitné uznanie práce, ktorú 
vykonal Výbor pre nezvestné osoby
a vyzýva Turecko, aby pomohlo urýchliť 
príslušné postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. víta rozhodnutie Turecka udeliť 
Výboru pre nezvestné osoby prístup do 
ohradenej vojenskej oblasti v severnej 
časti Cypru a nabáda Turecko k tomu, aby 
výboru umožnilo prístup do príslušných 
archívov a vojenských zón na účely 
exhumácie; žiada osobitné uznanie práce, 
ktorú vykonal Výbor pre nezvestné osoby;

21. víta rozhodnutie Turecka udeliť 
Výboru pre nezvestné osoby prístup do 
vojenských zón v severnej časti Cypru 
a ďalej nabáda Turecko k tomu, aby 
naďalej intenzívne podporovalo prácu 
výboru, napríklad umožnením prístupu do 
príslušných archívov a vojenských zón na 
účely exhumácie; žiada osobitné uznanie 
práce, ktorú vykonal Výbor pre nezvestné 
osoby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. víta rozhodnutie Turecka udeliť 
Výboru pre nezvestné osoby prístup do 
ohradenej vojenskej oblasti v severnej časti 
Cypru a nabáda Turecko k tomu, aby 
výboru umožnilo prístup do príslušných 
archívov a vojenských zón na účely 
exhumácie; žiada osobitné uznanie práce, 
ktorú vykonal Výbor pre nezvestné osoby;

21. berie na vedomie rozhodnutie Turecka 
udeliť Výboru pre nezvestné osoby prístup 
do ohradenej vojenskej oblasti v severnej 
časti Cypru a vyzýva Turecko k tomu, aby 
výboru umožnilo plný prístup do všetkých 
príslušných archívov a vojenských zón na 
účely exhumácie žiada osobitné uznanie
a rešpektovanie práce, ktorú vykonal 
Výbor pre nezvestné osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. víta rozhodnutie Turecka udeliť 
Výboru pre nezvestné osoby prístup do 
ohradenej vojenskej oblasti v severnej časti
Cypru a nabáda Turecko k tomu, aby 
výboru umožnilo prístup do príslušných 
archívov a vojenských zón na účely 
exhumácie; žiada osobitné uznanie práce, 
ktorú vykonal Výbor pre nezvestné osoby;

21. víta rozhodnutie Turecka udeliť 
Výboru pre nezvestné osoby prístup do 
ohradenej vojenskej oblasti v okupovanej 
oblasti Cypru a vyzýva Turecko k tomu, 
aby výboru umožnilo plný prístup do 
všetkých príslušných archívov 
a vojenských zón na účely exhumácie 
žiada osobitné uznanie práce, ktorú 
vykonal Výbor pre nezvestné osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Geoffrey Van Orden
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. víta rozhodnutie Turecka udeliť 
Výboru pre nezvestné osoby prístup do 
ohradenej vojenskej oblasti v severnej časti 
Cypru a nabáda Turecko k tomu, aby 
výboru umožnilo prístup do príslušných 
archívov a vojenských zón na účely 
exhumácie; žiada osobitné uznanie práce, 
ktorú vykonal Výbor pre nezvestné osoby;

21. víta rozhodnutie Turecka udeliť 
Výboru pre nezvestné osoby prístup do 
ohradenej vojenskej oblasti v severnej časti 
Cypru a nabáda obidve strany k tomu, aby 
výboru umožnili prístup do príslušných 
archívov a vojenských zón na účely 
exhumácie; žiada osobitné uznanie práce, 
ktorú vykonal Výbor pre nezvestné osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyjadruje poľutovanie nad tureckou
politikou osídľovania a vyzýva Turecko, 
aby viac neosídľovalo Cyprus tureckými 
občanmi v rozpore so Ženevským 
dohovorom a zásadami medzinárodného 
práva, lebo sa tým mení demografická 
rovnováha ostrova a ohrozuje budúce 
riešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Turecko, aby ukončilo 
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súčasné nelegálne osídľovanie 
a nezačínalo žiadnu ďalšiu vlnu 
nelegálneho osídľovania ostrova 
tureckými občanmi, lebo by to ešte viac 
zhoršilo súčasnú demografickú situáciu 
a vernosť občanov ostrova; vyzýva 
Turecko, aby tento problém riešilo 
v súlade so Ženevským dohovorom 
a zásadami medzinárodného práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Turecko, aby vyriešilo 
problém osídľovania ostrova tureckými 
občanmi (osadníkmi) v súlade so 
Ženevským dohovorom a zásadami 
medzinárodného práva; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. naliehavo vyzýva Turecko, aby 
zaistilo rešpektovanie práv všetkých 
vysídlených osôb na Cypre vrátane 
príslušníkov náboženských menšín, 
ktorým by malo byť umožnené slobodné 
uplatňovanie ich práv na náboženské 
vyznanie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 21 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21c. naliehavo vyzýva Turecko, aby 
prijalo konkrétne opatrenia s cieľom 
ukončiť ničenie lokalít kultúrneho 
a náboženského dedičstva v severných 
častiach Cypru, a tak zachovať cennú 
súčasť európskej a svetovej civilizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko, 
aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ 
a NATO tým, že zruší svoje veto voči 
spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej 
Cyprus, a zároveň vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto 
namierené proti účasti Turecka 
v Európskej obrannej agentúre;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 281
Willy Meyer
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko, 
aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ 
a NATO tým, že zruší svoje veto voči 
spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej 
Cyprus, a zároveň vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto 
namierené proti účasti Turecka 
v Európskej obrannej agentúre;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko, 
aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ 
a NATO tým, že zruší svoje veto voči 
spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej 
Cyprus, a zároveň vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto 
namierené proti účasti Turecka 
v Európskej obrannej agentúre;

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí, ktorý by sám 
o sebe umožnil rozšírenie spolupráce 
medzi EÚ a NATO, najmä v oblasti 
civilného krízového riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Graham Watson
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko, 
aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ 
a NATO tým, že zruší svoje veto voči 
spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej 
Cyprus, a zároveň vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto namierené 
proti účasti Turecka v Európskej obrannej 
agentúre;

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko
a všetky ostatné strany, aby umožnili
politický dialóg medzi EÚ a NATO
vrátane spolupráce medzi EÚ a NATO 
zahŕňajúcej Cyprus, a následne vyzýva 
Cyperskú republiku, aby zrušila svoje veto 
namierené proti účasti Turecka v Európskej 
obrannej agentúre a umožnila Turecku 
plnenie jeho záväzkov voči tejto agentúre;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko, 
aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ 
a NATO tým, že zruší svoje veto voči 
spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej 
Cyprus, a zároveň vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto namierené 
proti účasti Turecka v Európskej obrannej 
agentúre;

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko, 
aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ 
a NATO tým, že zruší svoje veto voči 
spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej 
Cyprus, a zároveň vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto namierené 
proti účasti Turecka v Európskej obrannej 
agentúre; vyzýva Turecko, aby viac 
zosúladilo svoje pozície so spoločnými 
pozíciami Európskej únie v zahraničnej 
a bezpečnostnej politike; vyzýva Radu pre 
zahraničné veci a vysokého predstaviteľa, 
aby častejšie vykonávali konzultácie 
s Tureckom; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko, 
aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ 
a NATO tým, že zruší svoje veto voči 
spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej 
Cyprus, a zároveň vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto namierené 
proti účasti Turecka v Európskej obrannej 
agentúre;

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko, 
aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ 
a NATO tým, že zruší svoje veto voči 
spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej 
Cyprus, a zároveň vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto namierené 
proti účasti Turecka v Európskej obrannej 
agentúre; víta zámer Cyperskej republiky 
pripojiť sa k programu NATO 
Partnerstvo za mier, čo môže úplne 
zmeniť situáciu, a naliehavo vyzýva 
Turecko, aby zaujalo rovnako 
konštruktívny postoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko, 
aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ 
a NATO tým, že zruší svoje veto voči 
spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej 
Cyprus, a zároveň vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto namierené 
proti účasti Turecka v Európskej obrannej 

22. zdôrazňuje význam jednotného 
a komplexného prístupu k bezpečnosti vo 
východnom Stredozemí a vyzýva Turecko, 
aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ 
a NATO tým, že zruší svoje veto voči 
spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej 
Cyprus, a zároveň vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto namierené 
proti účasti Turecka v Európskej obrannej 
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agentúre; agentúre; víta zámer Cyperskej republiky 
pripojiť sa k programu NATO 
Partnerstvo za mier, čo môže úplne 
zmeniť situáciu, a naliehavo vyzýva 
Turecko, aby zaujalo rovnako 
konštruktívny postoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. naliehavo vyzýva Turecko, aby 
prijalo potrebné opatrenia a ukončilo 
ekologickú katastrofu na hore 
Pentadaktylos v dôsledku neregulovanej 
povrchovej ťažby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína Turecku, že rozsudok 
Európskeho súdu pre ľudské práva vo 
štvrtej medzištátnej veci Cyprus/Turecko 
nie je obmedzený len na problém 
nezvestných osôb; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Geoffrey Van Orden
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Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. v zmysle zásad demokracie a v súlade 
s článkami 10.2 a 14.2 ZEÚ žiada 
zastúpenie oboch spoločenstiev Cypru 
v Európskom parlamente s podmienkou, 
že do dosiahnutia komplexného 
vyrovnania budú tureckí Cyperčania 
zastúpení pozorovateľmi podobne ako 
v prípade Parlamentného zhromaždenia 
Rady Európy a že to nebude mať vplyv na 
rozpočet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. naliehavo vyzýva Turecko
a Arménsko, aby pristúpili k normalizácii 
svojich vzťahov tým, že bezpodmienečne 
ratifikujú protokoly o vytvorení 
diplomatických vzťahov, otvoria hranice 
a budú aktívne zlepšovať svoje vzťahy 
s osobitným dôrazom na cezhraničnú 
spoluprácu a hospodársku integráciu;

23. naliehavo vyzýva Turecko, aby 
pristúpilo k normalizácii svojich vzťahov
s Arménskom tým, že bezpodmienečne 
ratifikuje protokoly o vytvorení 
diplomatických vzťahov, otvorí hranice 
a bude aktívne zlepšovať svoje vzťahy 
s osobitným dôrazom na cezhraničnú 
spoluprácu a uznanie arménskej genocídy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Evgeni Kirilov

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. všíma si určité neuvážené 
iredentistické vyjadrenia predsedu vlády 
Erdogana a vyzýva turecké orgány, aby sa 
zdržali provokatívnej rétoriky v súvislosti 
s regiónmi susedných krajín, ktoré by 
mohli mať destabilizačné účinky na dobré 
susedské vzťahy s členskými štátmi EÚ, 
a tiež v súvislosti s niektorými krajinami 
západného Balkánu;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva tureckú vládu, aby uznala 
skutočnosť genocídy spáchanej v rokoch 
1915 a 1916 proti Arménom, ktorá si 
podľa vedeckých štúdií vyžiadala životy 
viac ako 1,5 milióna ľudí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 293
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Turecko, aby vynaložilo väčšie 
úsilie na pestovanie dobrých susedských 
vzťahov s inými krajinami na Balkáne 
a aby nezaujímalo oficiálne pozície, ktoré 
sú v rozpore s členstvom v EÚ, neurážalo 
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národnú dôstojnosť a nespochybňovalo 
zvrchovanosť a územnú celistvosť 
susedných krajín; 

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 294
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. pod záštitou OSN vyzýva EÚ, najmä 
pod gréckym predsedníctvom, a vlády 
Turecka, Grécka, Cyperskej republiky 
a Severného Cypru, aby spoločne 
vynaložili úsilie na vyriešenie cyperského 
problému, majúc na pamäti, že tento 
nevyriešený problém má zásadný vplyv na 
vzťahy medzi EÚ a Tureckom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh uznesenia
Podnadpis 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pokrok v spolupráci EÚ – Turecko Zlyhanie Turecka č. 4: pokrok 
v spolupráci EÚ – Turecko

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 296
Renate Sommer

Návrh uznesenia
Podnadpis 4



AM\1015246SK.doc 59/82 PE526.339v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Pokrok v spolupráci EÚ – Turecko Spolupráca medzi EÚ a Tureckom

Or. de

Pozmeňujúci návrh 297
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť 
si záväzok týkajúci sa úplného 
a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom; pripomína, že 
toto odmietnutie má stále zásadný vplyv 
na proces rokovaní;

24. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Turecko nevykonáva dodatkový protokol 
k Dohode o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom; pripomína, že 
nevyriešený cyperský problém stále 
ovplyvňuje vzťahy medzi EÚ a Tureckom, 
a preto vyzýva všetky zúčastnené strany, 
aby vynaložili spoločné úsilie na jeho 
vyriešenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť si 
záväzok týkajúci sa úplného 
a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom; pripomína, že 
toto odmietnutie má stále zásadný vplyv na 

24. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť si 
záväzok týkajúci sa úplného 
a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom; vyzýva 
Turecko, aby zrušilo embargo, ktoré 
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proces rokovaní; uvalilo na plavidlá a lietadlá patriace 
Cyperskej republike a otvorilo svoje 
prístavy a letiská; vyzýva tureckú vládu, 
aby bezodkladne začala plne a bez 
diskriminácie vykonávať dodatkový 
protokol; pripomína, že odmietnutie jeho 
vykonávania má stále zásadný vplyv na 
proces rokovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť 
si záväzok týkajúci sa úplného 
a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom; pripomína, že 
toto odmietnutie má stále zásadný vplyv na 
proces rokovaní;

24. odsudzuje skutočnosť, že napriek 
opakovaným výzvam Turecko nesplnilo 
svoje záväzky uvedené vo vyhlásení 
Európskeho spoločenstva a jeho 
členských štátov z 21. septembra 2005 
a odmieta si plniť záväzok týkajúci sa 
úplného a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom; pripomína, že 
toto nedodržanie záväzkov a odmietnutie
uznať Cyperskú republiku má stále 
zásadný vplyv na proces rokovaní; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
vyjadreniami, hrozbami a krokmi 
tureckých predstaviteľov voči členskému 
štátu a nad vyvolávaním nezhôd a krokmi, 
ktoré by mohli poškodiť dobré susedské 
vzťahy a mierové riešenie sporov; 
naliehavo vyzýva Turecko, aby si plnilo 
svoje záväzky a bezodkladne začalo 
vykonávať protokol;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 300
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť
si záväzok týkajúci sa úplného 
a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom; pripomína, že 
toto odmietnutie má stále zásadný vplyv 
na proces rokovaní;

24. na oplátku za opatrenia na budovanie 
dôvery, ako sú uvedené v odseku 20 
(v znení zmien), naliehavo vyzýva
Turecko, aby si plnilo záväzok týkajúci sa 
úplného a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom, keďže by to 
malo zásadný vplyv na proces rokovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť si 
záväzok týkajúci sa úplného 
a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom; pripomína, že 
toto odmietnutie má stále zásadný vplyv na 
proces rokovaní;

24. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť si 
záväzok týkajúci sa úplného 
a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom; pripomína, že 
toto odmietnutie prakticky znemožňuje 
akýkoľvek reálny pokrok v rokovaniach;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 302
Emine Bozkurt
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Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť si 
záväzok týkajúci sa úplného 
a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom; pripomína, že 
toto odmietnutie má stále zásadný vplyv na 
proces rokovaní;

24. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť si 
záväzok týkajúci sa úplného 
a nediskriminačného vykonávania 
dodatkového protokolu k Dohode 
o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku 
všetkým členským štátom, ako aj 
skutočnosť, že Európska únia stále 
nevykonala všetky potrebné kroky na 
odstránenie izolácie tureckých 
Cyperčanov podľa záverov Rady EÚ z 26. 
apríla 2004; pripomína, že toto 
odmietnutie má stále zásadný vplyv na 
proces rokovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
rozhodnutím Turecka nezúčastňovať sa 
zasadnutí a neudržiavať styk s cyperským 
predsedníctvom Rady EÚ (v druhej 
polovici roka 2012) a zastáva názor, že 
Turecko nevyužilo dôležitú príležitosť na 
začatie aktívneho procesu normalizácie 
vzťahov s Cyprom; pripomína, že EÚ je 
založená na zásadách lojálnej spolupráce 
a vzájomnej solidarity medzi všetkými 
členskými štátmi a na rešpektovaní 
inštitucionálneho rámca; pripomína, že 
uznanie všetkých členských štátov EÚ je 
nevyhnutnou súčasťou prístupového 
procesu; preto naliehavo vyzýva Turecko, 
aby čo najskôr pristúpilo k normalizácii 
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svojich vzťahov so všetkými členskými 
štátmi EÚ vrátane zrušenia svojho veta 
voči členstvu členských štátov EÚ vo 
viacerých medzinárodných organizáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Nikolaos Salavrakos

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. víta závery dohody medzi EÚ 
a Tureckom o vrátení nelegálnych 
utečencov a vyzýva na jej plné 
vykonávanie vo vzťahu k všetkým 
členským štátom; odsudzuje skutočnosť, 
že Turecko odmieta vykonávať dohodu vo 
vzťahu k Cyperskej republike a že stále 
neuznáva Cyprus ako plnohodnotný 
členský štát EÚ; 

Or. el

Pozmeňujúci návrh 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. vyjadruje poľutovanie nad zrušením 
účasti Turecka na 70. zasadnutí 
spoločného parlamentného výboru a 
negatívnym dopadom, ktorý malo na 
medziparlamentný politický dialóg; 
poznamenáva, že takéto odmietnutie 
účasti sa dostatočne nepostihuje;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 306
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 24 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24c. zdôrazňuje význam komplexného 
monitorovania využívania nástroja 
predvstupovej pomoci Turecku 
s perspektívou prioritného riešenia cieľov 
a projektov, ktoré sú v plnom súlade 
s prístupovými kritériami pre Turecko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že Turecko je naďalej 
šiestym najväčším obchodným partnerom 
EÚ a že EÚ je najväčším obchodným 
partnerom Turecka, pričom celkový objem 
obchodu Turecka smerujúceho do EÚ 
dosahuje 38 % a priame zahraničné 
investície prichádzajúce z EÚ dosahujú 
takmer 71 %; víta prebiehajúce hodnotenie, 
ktoré vykonáva Komisia v súvislosti 
s colnou úniou EÚ – Turecko s cieľom 
posúdiť jej vplyv na obe strany a spôsoby 
jej modernizácie;

25. poznamenáva, že Turecko je naďalej 
šiestym najväčším obchodným partnerom 
EÚ a že EÚ je najväčším obchodným
partnerom Turecka, pričom celkový objem 
obchodu Turecka smerujúceho do EÚ 
dosahuje 38 % a priame zahraničné 
investície prichádzajúce z EÚ dosahujú 
takmer 71 %; víta prebiehajúce hodnotenie, 
ktoré vykonáva Komisia v súvislosti 
s colnou úniou EÚ – Turecko s cieľom 
posúdiť jej vplyv na obe strany a spôsoby 
jej modernizácie a naliehavo vyzýva 
Turecko, aby odstránilo zostávajúce 
obmedzenia voľného pohybu tovaru;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 308
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že Turecko je naďalej 
šiestym najväčším obchodným partnerom 
EÚ a že EÚ je najväčším obchodným 
partnerom Turecka, pričom celkový objem 
obchodu Turecka smerujúceho do EÚ 
dosahuje 38 % a priame zahraničné 
investície prichádzajúce z EÚ dosahujú 
takmer 71 %; víta prebiehajúce hodnotenie, 
ktoré vykonáva Komisia v súvislosti 
s colnou úniou EÚ – Turecko s cieľom 
posúdiť jej vplyv na obe strany a spôsoby 
jej modernizácie;

25. poznamenáva, že Turecko je naďalej 
šiestym najväčším obchodným partnerom 
EÚ a že EÚ je najväčším obchodným 
partnerom Turecka, pričom celkový objem 
obchodu Turecka smerujúceho do EÚ 
dosahuje 38 % a priame zahraničné 
investície prichádzajúce z EÚ dosahujú 
takmer 71 %; víta prebiehajúce hodnotenie, 
ktoré vykonáva Komisia v súvislosti 
s colnou úniou EÚ – Turecko s cieľom 
posúdiť jej vplyv na obe strany a spôsoby 
jej modernizácie; vyzýva Turecko, aby 
plnilo všetky svoje záväzky v rámci colnej 
únie a odstránilo všetky obmedzenia 
voľného pohybu tovaru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že Turecko je naďalej 
šiestym najväčším obchodným partnerom 
EÚ a že EÚ je najväčším obchodným 
partnerom Turecka, pričom celkový objem 
obchodu Turecka smerujúceho do EÚ 
dosahuje 38 % a priame zahraničné 
investície prichádzajúce z EÚ dosahujú 
takmer 71 %; víta prebiehajúce hodnotenie, 
ktoré vykonáva Komisia v súvislosti 
s colnou úniou EÚ – Turecko s cieľom 
posúdiť jej vplyv na obe strany a spôsoby 
jej modernizácie;

25. poznamenáva, že Turecko je naďalej 
šiestym najväčším obchodným partnerom 
EÚ a že EÚ je najväčším obchodným 
partnerom Turecka, pričom celkový objem 
obchodu Turecka smerujúceho do EÚ 
dosahuje 38 % a priame zahraničné 
investície prichádzajúce z EÚ dosahujú 
takmer 71 %; víta prebiehajúce hodnotenie, 
ktoré vykonáva Komisia v súvislosti 
s colnou úniou EÚ – Turecko s cieľom 
posúdiť jej vplyv na obe strany a spôsoby 
jej modernizácie; vyzýva Komisiu, aby 
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počas rokovaní poskytovala Turecku 
informácie o podpísaní dohôd o voľnom 
obchode s tretími krajinami;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že Turecko je naďalej 
šiestym najväčším obchodným partnerom 
EÚ a že EÚ je najväčším obchodným 
partnerom Turecka, pričom celkový objem 
obchodu Turecka smerujúceho do EÚ 
dosahuje 38 % a priame zahraničné 
investície prichádzajúce z EÚ dosahujú 
takmer 71 %; víta prebiehajúce hodnotenie, 
ktoré vykonáva Komisia v súvislosti 
s colnou úniou EÚ – Turecko s cieľom 
posúdiť jej vplyv na obe strany a spôsoby 
jej modernizácie;

25. poznamenáva, že Turecko je naďalej 
šiestym najväčším obchodným partnerom 
EÚ a že EÚ je najväčším obchodným 
partnerom Turecka, pričom celkový objem 
obchodu Turecka smerujúceho do EÚ 
dosahuje 38 % a priame zahraničné 
investície prichádzajúce z EÚ dosahujú 
takmer 71 %; víta prebiehajúce hodnotenie, 
ktoré vykonáva Komisia v súvislosti 
s colnou úniou EÚ – Turecko s cieľom 
posúdiť jej vplyv na obe strany a spôsoby 
jej modernizácie; vyzýva Komisiu, aby 
našla nové spôsoby, ako začleniť Turecko 
do obchodných rokovaní, ktoré EÚ vedie 
s tretími krajinami a ktoré budú mať 
vplyv na Turecko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. poznamenáva, že Turecko je naďalej 
šiestym najväčším obchodným partnerom 

25. poznamenáva, že Turecko je naďalej 
šiestym najväčším obchodným partnerom 
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EÚ a že EÚ je najväčším obchodným 
partnerom Turecka, pričom celkový objem 
obchodu Turecka smerujúceho do EÚ 
dosahuje 38 % a priame zahraničné 
investície prichádzajúce z EÚ dosahujú 
takmer 71 %; víta prebiehajúce hodnotenie, 
ktoré vykonáva Komisia v súvislosti 
s colnou úniou EÚ – Turecko s cieľom 
posúdiť jej vplyv na obe strany a spôsoby 
jej modernizácie;

EÚ a že EÚ je najväčším obchodným 
partnerom Turecka, pričom celkový objem 
obchodu Turecka smerujúceho do EÚ 
dosahuje 38 % a priame zahraničné 
investície prichádzajúce z EÚ dosahujú 
takmer 71 %; poznamenáva, že vzhľadom 
na túto vzájomnú závislosť v oblasti 
obchodu majú obchodné dohody, ktoré 
EÚ uzavrie s tretími krajinami, zásadný 
vplyv na Turecko, hoci sa Turecko 
nezúčastňuje rokovaní o týchto dohodách; 
preto zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ 
brala do úvahy záujmy Turecka; víta 
prebiehajúce hodnotenie, ktoré vykonáva 
Komisia v súvislosti s colnou úniou EÚ –
Turecko s cieľom posúdiť jej vplyv na obe 
strany a spôsoby jej modernizácie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje význam dohôd o voľnom 
obchode pre vytváranie globálnych 
hodnotových reťazcov a posilnenie 
globálnej konkurencieschopnosti EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby nadviazala 
komplexný dialóg a spoluprácu 
s Tureckom, čo sa týka rokovaní 
o dohodách o voľnom obchode s tretími 
krajinami, aby tieto dohody mohli byť 
maximálne prínosné aj s ohľadom na 
vysokú mieru hospodárskej a priemyselnej 
integrácie medzi EÚ a Tureckom, ako aj 
na záväzok vykonávať spoločnú 
obchodnú politiku v rámci colnej únie, 
ktorá vyžaduje u všetkých strán rovnaký 
preferenčný obchodný režim;

Or. en



PE526.339v01-00 68/82 AM\1015246SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 313
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje význam spolupráce 
Turecka s EÚ v boji proti medzinárodnej 
korupcii a praniu špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. vyzýva Komisiu, aby v rokovaniach 
v rámci Transatlantického obchodného 
a investičného partnerstva zabezpečila 
užšiu koordináciu s Tureckom, aby bolo 
možné naplno využiť spoločný 
hospodársky potenciál EÚ a Turecka;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 25 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25c. konštatuje, že obmedzenia v cestnej 
doprave medzi EÚ a Tureckom sú 
prekážkou ďalšieho rozvoja vzájomného 
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obchodu medzi týmito stranami; žiada 
Komisiu, členské štáty a Turecko, aby 
našli vzájomne prijateľné riešenie tohto 
problému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 25 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25d. poznamenáva, že intenzívnejšie 
zapojenie Turecka do rozhodovacích 
mechanizmov EÚ v súvislosti 
s fungovaním colnej únie a najmä 
s formovaním spoločnej obchodnej 
politiky by mohlo uľahčiť vykonávanie 
právnych predpisov EÚ relevantných pre 
colnú úniu zo strany Turecka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť 
prínos začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť 
prínos začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

26. víta spoluprácu medzi EÚ a Tureckom 
v mnohých dôležitých otázkach 
súvisiacich s ekologickými zdrojmi 
energie a vyzýva Turecko, aby sa 
stotožnilo s tým, že je potrebné riešiť 
priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť 
prínos začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mala by sa zvážiť 
spolupráca medzi EÚ a Tureckom 
v oblasti energetiky; zdôrazňuje, že je 
potrebné riešiť priority energetickej 
a klimatickej účinnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť 
prínos začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mali by sa riešiť 
priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť prínos 
začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej
účinnosti;

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla a jeho bohaté 
obnoviteľné zdroje energie, mal by sa 
zvážiť prínos začatia rokovaní o kapitole 
15 o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority v oblasti zmeny klímy, 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a energetickej účinnosti, ako aj vzájomnú 
prospešnosť prepojenia prenosových sietí 
elektrickej energie EÚ a Turecka, najmä 
vzhľadom na prognózy, ktoré v Turecku 
predpovedajú na nasledujúce desaťročia 
výrazný rast dopytu po energii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť prínos 
začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť prínos 
začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti; vyzýva Turecko, aby čo najskôr 
uverejnilo svoj cieľ v oblasti zníženia 
emisií skleníkových plynov; žiada 
Turecko, aby nevylučovalo veľké projekty, 
ako je tretie letisko v Istanbule, tretí most 
alebo plánované jadrové elektrárne, 
z pôsobnosti smernice o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie; berie na 
vedomie vykonávanie zákona č. 6446 
o trhu s elektrickou energiou, ale 
vyjadruje poľutovanie nad zahrnutím 
dočasného článku, ktorým sa povoľuje 
verejným a privatizovaným výrobcom 
elektrickej energie nesúlad s právnymi 
predpismi o ochrane životného prostredia 
do roku 2018; vyzýva Turecko, aby 
upravilo svoj energetický mix v prospech 
energie z obnoviteľných zdrojov, ktorých 
má táto krajina k dispozícii veľké 
množstvo, a vyzýva Komisiu, aby pri
financovaní uprednostnila v Turecku 
projekty zamerané na energiu 
z obnoviteľných zdrojov a elektrickú 
rozvodnú sieť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 323
Takis Hadjigeorgiou

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
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energetického uzla, mal by sa zvážiť prínos 
začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

energetického uzla, mal by sa zvážiť prínos 
začatia rokovaní o kapitole 15 o energetike, 
pokiaľ sa Turecko najprv zaviaže plne 
rešpektovať zvrchované práva všetkých 
členských štátov vrátane práva Cyperskej 
republiky na jej výhradnú hospodársku 
zónu v zmysle Dohovoru OSN o morskom 
práve, a tiež rešpektovať povinnosti 
opísané v rokovacom rámci týkajúce sa 
dobrých susedských vzťahov a mierového 
riešenia sporov; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Eleni Theocharous

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť prínos 
začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť prínos 
začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti, pokiaľ sa turecká vláda zaviaže 
k zastaveniu porušovania zvrchovaných 
práv susedných krajín a k plnému 
rešpektovaniu Dohovoru OSN o morskom 
práve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť 
prínos začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

domnieva sa, že pokiaľ ide o strategickú 
úlohu Turecka ako energetického uzla, 
mali by sa prioritne začať rokovania
o kapitole 15 o energetike; zdôrazňuje, že 
je potrebné riešiť priority energetickej 
a klimatickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Emine Bozkurt

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť prínos 
začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej 
účinnosti;

26. domnieva sa, že pokiaľ ide 
o strategickú úlohu Turecka ako 
energetického uzla, mal by sa zvážiť prínos 
začatia rokovaní o kapitole 15 
o energetike; zdôrazňuje význam 
zapojenia Turecka do procesu formovania 
európskej energetickej politiky;
zdôrazňuje, že je potrebné riešiť priority 
energetickej a klimatickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Davor Ivo Stier

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. všíma si narastajúcu aktivitu 
Turecka v juhovýchodnej Európe, najmä 
v Bosne a Hercegovine, a nabáda turecké 
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orgány, aby zosúladili svoje pozície so 
spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou 
politikou EÚ, aby koordinovali 
diplomatické činnosti s podpredsedom 
Komisie a vysokým predstaviteľom Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku a aby ďalej posilňovali 
spoluprácu s členskými štátmi EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Metin Kazak

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet 
zahraničných bojovníkov v Sýrii sa 
dostáva do Sýrie práve cez Turecko, 
a žiada Turecko, aby zvýšilo počet
hraničných hliadok, obmedzilo vstup 
bojovníkov a toky zbraní smerujúce 
k skupinám, pri ktorých bolo spoľahlivo 
preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

27. vyzýva na okamžité vyriešenie 
konfliktu v Sýrii v súlade s odôvodnenými
túžbami sýrskeho ľudu po demokracii, 
slobode, dôstojnosti a politickej pluralite 
pri zachovaní územnej celistvosti 
a národnej jednoty Sýrie; vyjadruje 
mimoriadne znepokojenie nad 
zhoršovaním humanitárnej situácie 
v Sýrii a upozorňuje na naliehavú potrebu 
okamžitého prístupu bez prekážok pre 
humanitárnu pomoc do celej krajiny; víta 
vedúcu úlohu Turecka vo svojom regióne 
aj na medzinárodnej scéne pri 
zmierňovaní utrpenia sýrskeho ľudu 
prijatím viac ako 600 000 Sýrčanov na 
svoje územie a tiež riešením potrieb osôb 
vysídlených v rámci krajiny 
prostredníctvom cezhraničných operácií; 
naliehavo vyzýva medzinárodné 
spoločenstvo, aby zvýšilo svoje 
dvojstranné príspevky susedným krajinám 
v súlade so zásadou rozdelenia zaťaženia;

Or. en



PE526.339v01-00 76/82 AM\1015246SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom;
poznamenáva, že veľký počet 
zahraničných bojovníkov v Sýrii sa 
dostáva do Sýrie práve cez Turecko, 
a žiada Turecko, aby zvýšilo počet 
hraničných hliadok, obmedzilo vstup 
bojovníkov a toky zbraní smerujúce 
k skupinám, pri ktorých bolo spoľahlivo 
preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom;
žiada Turecko, aby kontrolovalo svoje 
hranice s cieľom zamedziť vstup 
bojovníkov a toky zbraní smerujúce 
k skupinám, pri ktorých bolo spoľahlivo 
preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; víta úlohu, ktorú zohráva Turecko 
pri podpore demokratickej opozície 
v Sýrii; domnieva sa, že EÚ a Turecko by 
sa mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok,
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo 
spoľahlivo preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok
a zamedzilo vstup bojovníkov zapojených
do systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
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práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon, Irán a Irak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Nikolaos Salavrakos

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo 
spoľahlivo preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo 
spoľahlivo preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ, Turecko
a ostatné regionálne a medzinárodné 
zainteresované strany by sa mali aktívne 
snažiť rozvíjať spoločnú strategickú víziu 
zameranú na presadzovanie bezodkladného 
politického riešenia v Sýrii a podporu 
politickej a hospodárskej stability 
v regióne, s osobitným dôrazom na 
Jordánsko, Libanon a Irak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Geoffrey Van Orden
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Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo 
spoľahlivo preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup takýchto bojovníkov 
a zbraní smerujúcich k skupinám, pri 
ktorých bolo spoľahlivo preukázané, že sú 
zapojené do systematického porušovania 
ľudských práv; domnieva sa, že EÚ,
Turecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko 
a USA spolu s ďalšími dôležitými 
medzinárodnými partnermi by sa mali 
aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Raimon Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo 
spoľahlivo preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
je znepokojený sociálnym a hospodárskym 
zaťažením týchto utečencov najmä 
v mestách susediacich s Tureckom; vyzýva 
medzinárodné spoločenstvo, EÚ a členské 
štáty, aby naďalej poskytovali podporu 
v tejto výnimočnej humanitárnej kríze 
a aby odhodlane poskytovali účinnú 
pomoc krajinám susediacim so Sýriou 
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práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

vrátane Turecka; poznamenáva, že veľký 
počet zahraničných bojovníkov v Sýrii sa 
dostáva do Sýrie práve cez Turecko, 
a žiada Turecko, aby zvýšilo počet 
hraničných hliadok, obmedzilo vstup 
bojovníkov a toky zbraní smerujúce 
k skupinám, pri ktorých bolo spoľahlivo 
preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo 
spoľahlivo preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
je znepokojený sociálnym a hospodárskym 
zaťažením týchto utečencov najmä 
v mestách susediacich s Tureckom;
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo 
spoľahlivo preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
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na Jordánsko, Libanon a Irak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo 
spoľahlivo preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k islamistickým skupinám, pri 
ktorých bolo spoľahlivo preukázané, že sú 
zapojené do systematického porušovania 
ľudských práv; domnieva sa, že EÚ 
a Turecko by sa mali aktívne snažiť 
rozvíjať spoločnú strategickú víziu 
zameranú na presadzovanie politického 
riešenia v Sýrii a podporu politickej 
a hospodárskej stability v regióne, 
s osobitným dôrazom na Jordánsko, 
Libanon a Irak;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; 

27. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc takmer jedenému 
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poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo 
spoľahlivo preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

miliónu sýrskych utečencov; 
poznamenáva, že veľký počet zahraničných 
bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie 
práve cez Turecko, a žiada Turecko, aby 
zvýšilo počet hraničných hliadok, 
obmedzilo vstup bojovníkov a toky zbraní 
smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo 
spoľahlivo preukázané, že sú zapojené do 
systematického porušovania ľudských 
práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko by sa 
mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú 
strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie politického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon a Irak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Renate Sommer

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. považuje za neprijateľné, že Turecko 
má v súčasnosti najvyšší počet 
uväznených novinárov na svete, čo vedie 
k zastrašovaniu a autocenzúre médií; 
vyzýva Komisiu a Radu ministrov, aby 
stanovili Turecku krátku lehotu na 
ukončenie masívneho obmedzovania 
slobody tlače a ak to Turecko odmietne, 
aby bezodkladne zastavili prístupové 
rokovania;

Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva budúci Parlament a Komisiu, 
aby preskúmali integritu a presvedčivosť 
dlhotrvajúceho a otvoreného prístupového 
procesu, ktorý EÚ vedie s Tureckom už 
mnoho rokov, a aby na základe tohto 
preskúmania zvážili, či by minimálne 
v strednodobom horizonte nebola 
namiesto plnohodnotného členstva 
reálnejším cieľom alternatívna forma 
pridruženia;

Or. en


