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Predlog spremembe 201
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14α. izraža resno zaskrbljenost v zvezi z 
izjavami uradnikov turške vlade, ki 
pozivajo k spremembi zgodovinske 
bizantinske cerkve Svete Sofije, v kateri je 
muzej, v muslimanski verski objekt;  je 
seznanjen, da je UNESCO cerkev 
razglasil za zaščiteni spomenik svetovne 
dediščine; 

Or. el

Predlog spremembe 202
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. je zaskrbljen, ker se v registrih 
prebivalstva za muslimane uporabljajo 
„kode porekla”, saj lahko to privede do 
diskriminatornih praks; poziva turško 
vlado, naj v zvezi z verskimi manjšinami 
ubere drugačen pristop, ki je bolj v skladu 
z mednarodno sprejetimi standardi;

Or. en

Predlog spremembe 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja, da ženske nimajo 
enakopravnega dostopa do izobraževanja, 
trga dela in politike; poudarja, da si je 
treba še naprej nenehno prizadevati za 
prenos zakonodaje o enakosti spolov v 
politično, družbeno in gospodarsko 
realnost; spodbuja turško vlado, naj s tem 
zagotovi proaktivno spodbujanje 
sprememb stereotipov in sprejemanja vlog 
spolov na vseh področjih; poudarja 
pomen vključevanja načela enakosti 
spolov v zakonodajni postopek in izvajanje 
zakonov;

Or. en

Predlog spremembe 204
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Silvia Costa

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad nizko 
stopnjo udeležbe žensk v delovni sili, 
politiki in na višjih položajih v upravi ter 
spodbuja vlado, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi spodbujala 
pomembnejšo vlogo žensk v turških 
gospodarskih in političnih strukturah;

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
poudarja, da je treba ženskam in 
dekletom, ki so žrtve nasilja, ponuditi 
konkretne alternative in možnost, da se 
same preživljajo; poudarja tudi pomen 
reševanja vprašanja revščine med 
ženskami in povečanja socialnega 
vključevanja žensk; pozdravlja 
prizadevanja vlade, da bi povečala delež 
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deklet, ki se šolajo, zaradi česar je razlika 
med spoloma na ravni osnovnošolskega 
izobraževanja postala skoraj 
zanemarljiva, in poziva vlado, naj sprejme 
vse potrebne ukrepe, da bi razliko med 
spoloma zmanjšala tudi na ravni 
srednješolskega izobraževanja; ponovno 
izraža zaskrbljenost nad nizko stopnjo 
udeležbe žensk v delovni sili, politiki in na 
višjih položajih v upravi ter spodbuja 
vlado, naj pri prizadevanjih za reforme 
enakost spolov uvrsti med prednostne 
naloge ter sprejme ustrezne ukrepe, s 
katerimi bi spodbujala pomembnejšo vlogo 
žensk v turških gospodarskih in političnih 
strukturah; poziva politične stranke, naj 
sprejmejo posebne ukrepe, s katerimi bi 
dodatno spodbujale aktivno udeležbo in 
krepitev položaja žensk pri sodelovanju v 
politiki; 

Or. en

Predlog spremembe 205
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad nizko 
stopnjo udeležbe žensk v delovni sili, 
politiki in na višjih položajih v upravi ter 

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
poroke otrok, ki jih je treba odpraviti;
poziva k dodatnim prizadevanjem za 
odpravo t.i. ubojev iz časti; ponovno izraža 
zaskrbljenost nad nizko stopnjo udeležbe 
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spodbuja vlado, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi spodbujala 
pomembnejšo vlogo žensk v turških 
gospodarskih in političnih strukturah;

žensk v delovni sili, politiki in na višjih 
položajih v upravi ter spodbuja vlado, naj 
sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bi 
spodbujala pomembnejšo vlogo žensk v 
turških gospodarskih in političnih 
strukturah;

Or. en

Predlog spremembe 206
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad nizko 
stopnjo udeležbe žensk v delovni sili, 
politiki in na višjih položajih v upravi ter 
spodbuja vlado, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi spodbujala 
pomembnejšo vlogo žensk v turških 
gospodarskih in političnih strukturah;

15. obžaluje, da se je v minulih letih 
nasilje nad ženskami v Turčiji povečalo;
podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad nizko 
stopnjo udeležbe žensk v delovni sili, 
politiki in na višjih položajih v upravi ter 
spodbuja vlado, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi spodbujala 
pomembnejšo vlogo žensk v turških 
gospodarskih in političnih strukturah;

Or. en

Predlog spremembe 207
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad nizko 
stopnjo udeležbe žensk v delovni sili, 
politiki in na višjih položajih v upravi ter 
spodbuja vlado, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi spodbujala 
pomembnejšo vlogo žensk v turških 
gospodarskih in političnih strukturah;

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad nizko 
stopnjo udeležbe žensk v delovni sili, 
politiki in na višjih položajih v upravi ter 
spodbuja vlado, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi spodbujala 
pomembnejšo vlogo žensk v turških 
gospodarskih in političnih strukturah; 
pozdravlja delo ministrice za družino in 
socialno politiko, Fatme Şahin, glede 
visoko zastavljenih reform, ki jih je začela 
izvajati na teh področjih;

Or. fr

Predlog spremembe 208
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
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podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad nizko 
stopnjo udeležbe žensk v delovni sili, 
politiki in na višjih položajih v upravi ter 
spodbuja vlado, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi spodbujala 
pomembnejšo vlogo žensk v turških 
gospodarskih in političnih strukturah;

podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad nizko 
stopnjo udeležbe žensk v delovni sili, 
politiki in na višjih položajih v upravi ter 
spodbuja vlado, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi spodbujala 
pomembnejšo vlogo žensk v turških 
gospodarskih in političnih strukturah; 
poziva k povečanju prizadevanj za 
spodbujanje izobraževanja in poklicnega  
usposabljanja deklet in žensk, da bi 
povečali njihove možnosti za enakopravno 
udeležbo v družbenem, gospodarskem in 
političnem življenju v Turčiji; 

Or. bg

Predlog spremembe 209
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad nizko 
stopnjo udeležbe žensk v delovni sili, 
politiki in na višjih položajih v upravi ter 
spodbuja vlado, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi spodbujala 
pomembnejšo vlogo žensk v turških 
gospodarskih in političnih strukturah;

15. podpira zbirko s podatki o nasilju nad 
ženskami, ki jo trenutno pripravlja 
ministrstvo za družino in socialno politiko; 
zahteva, da se obstoječa zakonodaja o 
ustanovitvi zatočišč za ženske, ki so žrtve 
nasilja v družini, dopolni z ustreznimi 
mehanizmi nadaljnjega spremljanja, kadar 
občine ne morejo ustanoviti teh zatočišč; 
podpira prizadevanja ministra za družino in 
socialno politiko za dvig kazni za prisilne 
zgodnje poroke, ki jih je treba odpraviti; 
ponovno izraža zaskrbljenost nad nizko 
stopnjo udeležbe žensk v delovni sili, 
politiki in na višjih položajih v upravi ter 
spodbuja vlado, naj sprejme ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi spodbujala 
pomembnejšo vlogo žensk v turških 
gospodarskih in političnih strukturah; je še 
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posebej zaskrbljen nad izjemno nizko 
udeležbo žensk v lokalni politiki in poziva 
vse politične stranke, naj za lokalne 
volitve 2014 imenujejo več kandidatk; 
pozdravlja pristop, ki upošteva razliko 
med spoloma, sprejet v 10. razvojnem 
načrtu (2014–2018);

Or. en

Predlog spremembe 210
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, kako pomembno je, da 
Turčija ostane predana pravicam žensk in 
enakosti spolov; poudarja tudi, da mora ta 
predanost temeljiti na razumevanju, ki 
priznava in spoštuje ženske kot 
posameznice, ne zgolj kot članice družine;

Or. en

Predlog spremembe 211
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. spodbuja vlado, naj v sodelovanju z 
vsemi interesnimi skupinami oblikuje
dosledno in usklajeno nacionalno politiko 
za izobraževanje; z ozirom na zgoraj 
navedeno poudarja, da bi bilo treba 
zagotoviti svobodo ustanavljanja, v skladu 
s katero se nobenega udeleženca v 
izobraževalnem sistemu, vključno z 
zasebnimi subjekti, ne sme izključiti iz 
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procesa sprejemanja odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 212
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Turčijo, naj se zlasti 
osredotoči na izboljšanje in posodabljanje 
izobraževalnega sistema na vseh ravneh, 
tako da poveča porabo za izobraževanje in 
raziskovanje; zlasti poudarja, da je treba 
zgodovino poučevati objektivno, da bi 
preprečili podpihovanje nacionalističnih 
teženj in namesto tega ozavestili študente 
o koristih sodelovanja in sobivanja med 
različnimi ljudstvi, narodi in religijami v 
širši regiji. 

Or. el

Predlog spremembe 213
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
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ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi 
bilo mogoče v okviru pogajanj o poglavju 
22 spodbujati trajnostni razvoj na 
jugovzhodu;

ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti;

Or. nl

Predlog spremembe 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi 
bilo mogoče v okviru pogajanj o poglavju 
22 spodbujati trajnostni razvoj na 
jugovzhodu;

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti;

Or. de
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Predlog spremembe 215
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo 
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 
spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu;

16. odločno podpira pobudo vlade, ki želi 
končati dejavnosti teroristične 
organizacije PKK; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z vsemi 
zainteresiranimi stranmi doseže dodaten 
napredek pri spodbujanju socialnih, 
kulturnih in ekonomskih interesov oseb 
kurdskega porekla; poziva opozicijo, naj 
aktivno podpre pogajanja in reforme, saj 
gre za pomemben korak, ki bo koristil 
celotni turški skupnosti; poziva turške 
oblasti in Evropsko komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju ocenijo, s katerimi programi v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč bi bilo mogoče v okviru pogajanj o 
poglavju 22 spodbujati trajnostni razvoj na 
jugovzhodu;

Or. en

Predlog spremembe 216
Metin Kazak

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 

16. odločno podpira pobudo vlade, katere 
cilj je končati oborožene teroristične 
napade in dejavnosti teroristične 
organizacije PKK; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
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korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo 
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 
spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu;

korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti in 
Evropsko komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju ocenijo, s katerimi programi v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč bi bilo mogoče v okviru pogajanj o 
poglavju 22 spodbujati trajnostni razvoj na 
jugovzhodu;

Or. en

Predlog spremembe 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi 
bilo mogoče v okviru pogajanj o poglavju 
22 spodbujati trajnostni razvoj na 
jugovzhodu;

16. podpira pobudo vlade o prizadevanju 
za iskanje rešitve kurdskega vprašanja na 
podlagi pogajanj s Kurdsko delavsko 
stranko; poziva vlado, naj na podlagi 
ustreznih posvetovanj z deležniki in 
opozicijo izvaja potrebne reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 218
Willy Meyer



PE526.339v01-00 14/79 AM\1015246SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo 
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 
spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu;

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti ter v 
ustavnem procesu dejansko prisluhne 
zahtevam za temeljne pravice, da bi 
zagotovili popolno spoštovanje vseh 
državljanov in njihovih pravic; poziva vse 
politične stranke, naj aktivno podprejo
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila postopkov, sproženih proti 
pisateljem in novinarjem, ki pišejo o 
vprašanju Kurdov, in prijetja številnih 
kurdskih politikov, županov in članov 
občinskih svetov, sindikalistov, 
odvetnikov, protestnikov in zagovornikov 
človekovih pravic v povezavi s sodnim 
procesom zoper Unijo skupnosti 
Kurdistana; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo 
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 
spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu;

Or. en

Predlog spremembe 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo 
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 
spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu;

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijskimi strankami pripravi 
reforme za spodbujanje socialnih, kulturnih 
in ekonomskih pravic kurdske skupnosti;
pozdravlja odprtost vlade in obljubo za
dovolitev poučevanja v maternem jeziku v 
zasebnih šolah; vendar meni, da 
poučevanje v maternem jeziku sodi na 
področje javnega izobraževanja; 
pozdravlja obljubo za dovoljenje 
spremembe imen vasi in provinc ter 
zahteva, da prebivalstvo tesno sodeluje pri 
odločanju glede sprememb imen; poziva 
različne stranke opozicije, naj aktivno 
podprejo pogajanja in reforme, saj gre za 
pomemben korak, ki bo koristil celotni 
turški skupnosti; poziva turške oblasti, naj 
v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo 
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 
spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu;

Or. fr

Predlog spremembe 220
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
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spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo 
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 
spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu;

spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva vse politične sile, naj 
zagotovijo ustrezno politično platformo in 
konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju, prav tako pa dejansko 
prisluhnejo zahtevam za temeljne pravice, 
ki bodo v celoti priznavale vse državljane;
poziva turške oblasti, naj v tesnem 
sodelovanju z Evropsko komisijo ocenijo, s 
katerimi programi v okviru instrumenta za 
predpristopno pomoč bi bilo mogoče v 
okviru pogajanj o poglavju 22 spodbujati 
trajnostni razvoj na jugovzhodu;

Or. en

Predlog spremembe 221
Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo 
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko in drugimi kurdskimi 
predstavniki; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 
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spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu; spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu;

Or. en

Predlog spremembe 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo 
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 
spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu;

16. odločno podpira pobudo vlade o 
prizadevanju za iskanje rešitve kurdskega 
vprašanja na podlagi pogajanj s Kurdsko 
delavsko stranko; spodbuja vlado, naj na 
podlagi ustreznih posvetovanj z deležniki 
in opozicijo pripravi dejanske reforme za 
spodbujanje socialnih, kulturnih in 
ekonomskih pravic kurdske skupnosti; 
poziva opozicijo, naj aktivno podpre 
pogajanja in reforme, saj gre za pomemben 
korak, ki bo koristil celotni turški 
skupnosti; poziva turške oblasti, naj v 
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo 
ocenijo, s katerimi programi v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč bi bilo 
mogoče v okviru pogajanj o poglavju 22 
spodbujati trajnostni razvoj na jugovzhodu;

Or. it

Predlog spremembe 223
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. pozdravlja, da bo po pričakovanjih 
hitro izvedena izjava o nameri turške 
vlade v zvezi s ponovnim odprtjem šole za 
grško manjšino na otoku Gökceada 
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(Imbros), kar bi bil pozitiven korak pri 
ohranjanju dvokulturnega značaja 
turških otokov Gökceada (Imbros) in 
Bozcaada (Tenedos) v skladu z resolucijo 
št. 1625 parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope; vendar ugotavlja, da so potrebni 
nadaljnji koraki za reševanje težav grške 
manjšine v zvezi z njenimi lastninskimi 
pravicami;

Or. el

Predlog spremembe 224
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. pozdravlja ponovno odprtje grške 
manjšinske šole na otoku Gökceada 
(Imbros), ki pomeni pozitiven korak v 
smeri ohranjanja dvokulturnega značaja 
otokov Gökceada (Imbros) in Bozcaada 
(Tenedos) v skladu z resolucijo 1625 
(2008) parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope; v zvezi s tem poziva turške oblasti, 
naj glede na vse manjše število 
pripadnikov manjšin spodbujajo in 
olajšujejo selitev manjšinskih družin, ki se 
želijo vrniti na otok; ugotavlja tudi, da so 
potrebni nadaljnji koraki za reševanje 
problemov grške manjšine, zlasti kar 
zadeva njihove lastninske pravice;

Or. en

Predlog spremembe 225
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)
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Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. ugotavlja, da državljani EU še vedno
poročajo o težavah pri dedovanju in 
registraciji premoženja; poziva Turčijo, 
naj konča diskriminacijsko politiko v zvezi 
s tem ter uskladi zakonodajo in prakso z 
Evropsko konvencijo o človekovih 
pravicah in sodno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 226
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 16 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16c. obžaluje, da sta bila muzej Hagije 
Sofije v Trabzonu in muzej Hagije Sofije v 
Isniku preurejena v mošeji, in izraža 
obžalovanje zaradi izjav turških politikov 
o tem, da se nameravajo v zvezi s 
krščanskimi spomeniki z zgodovinskim, 
simboličnim in kulturnim pomenom 
podobno odločiti tudi v prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 227
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da sta socialni dialog in 17. meni, da sta socialni dialog in 
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sodelovanje socialnih partnerjev izjemno
pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov;

sodelovanje socialnih in ekonomskih 
interesnih skupin pomembna za razvoj 
cvetoče družbe; poudarja, kako pomemben 
je nadaljnji napredek na področju socialne 
politike in zaposlovanja, zlasti z vidika 
odprave ovir za učinkovito delovanje 
sindikatov v skladu z interesi gospodarstva 
in širše družbe, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 228
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov;

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
pomembna za razvoj demokratične družbe 
in lahko povečata blaginjo prebivalstva; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za svobodno delo sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov;

Or. de

Predlog spremembe 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov;

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov; je seznanjen s 
postopnim izvajanjem zakonov 6289 in 
6356 o sindikalnih pravicah v zasebnem 
in javnem sektorju, ampak je zaskrbljen 
zaradi ovir, ki še obstajajo, za dobro 
delovanje sindikatov; je izredno 
zaskrbljen zaradi pomanjkanja zaščite 
pred diskriminacijo sindikalistov v 
podjetjih z manj kot 30 zaposlenimi; 
zahteva, da izvajanje sindikalnih zakonov 
poteka v skladu z mednarodnimi standardi 
MOD, ki jih je Turčija ratificirala;

Or. fr

Predlog spremembe 230
Salvador Sedó i Alabart

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
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dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov;

dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov; poudarja, kako 
pomembno je odpreti poglavje 19 o 
socialni politiki in zaposlovanju, da bi 
dosegli hiter napredek na tem področju; 

Or. en

Predlog spremembe 231
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov;

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov; poudarja, kako 
pomembno je odpreti poglavje 19 o 
socialni politiki in zaposlovanju;

Or. en

Predlog spremembe 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
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pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov;

pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov; poudarja, kako 
pomembno je odpreti poglavje 19 o 
socialni politiki in zaposlovanju;

Or. en

Predlog spremembe 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov;

17. meni, da sta socialni dialog in 
sodelovanje socialnih partnerjev izjemno 
pomembna za razvoj cvetoče družbe; 
poudarja, kako pomemben je nadaljnji 
napredek na področju socialne politike in 
zaposlovanja, zlasti z vidika odprave vseh 
ovir za učinkovito delovanje sindikatov, 
oblikovanja nacionalne strategije 
zaposlovanja, obravnave neprijavljenega 
dela, širitve obsega mehanizmov socialne 
zaščite in povečevanja stopnje zaposlenosti 
žensk in invalidov; zato poziva Turčijo, 
naj da soglasje za odprtje poglavja 19;

Or. en

Predlog spremembe 234
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17 a. ugotavlja, da državljani EU še vedno 
poročajo o težavah pri dedovanju in 
registraciji premoženja; poziva Turčijo, 
naj konča diskriminacijsko politiko in 
prakso v zvezi s tem ter uskladi 
zakonodajo in prakso z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 235
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. izraža resno zaskrbljenost glede 
možnih usmeritev prizadevanj za reformo 
v Turčiji in  njihove vsebine v zvezi z 
varstvom temeljnih svoboščin in kurdskim 
vprašanjem, ob upoštevanju dolgega 
obdobja močnih napetosti v Turčiji, ki bo 
verjetno sledilo nedavni krizi, posledici 
korupcijskega škandala, ki je pretresel 
domačo in mednarodno javnost, ter zdaj 
že ukoreninjene razdvojenosti v 
muslimanski družbi, kot tudi prihodnjih 
volitev;   

Or. el

Predlog spremembe 236
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. ugotavlja, da je turška javnost 
zaskrbljena, da računsko sodišče zaradi 
odsotnosti potrebnega kazenskega 
pregona ni zmožno izpeljati revizije v 
številnih državnih institucijah;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. je seznanjen z omejenim napredkom 
na področjih pravic sindikatov in 
delavskih sindikatov; obžaluje, da 
zakonodaja na področju pravic sindikatov 
še vedno ni v skladu s standardi EU in 
Mednarodne organizacije dela in da za 
skupinske tožbe sindikatov veljajo številne 
omejitve; poziva Turčijo, naj si še naprej 
prizadeva za oblikovanje nove zakonodaje 
na tem področju, da bi zagotovila, da bo v 
skladu s pravnim redom EU in 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 238
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)



PE526.339v01-00 26/79 AM\1015246SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poziva Turčijo, naj uskladi
zakonodajni okvir na področju pretoka 
kapitala in plačil s pravnim redom Unije, 
tudi tako da državljanom EU postopoma 
omogoči nakup nepremičnin ter odpravi 
diskriminacijo zoper njih;  

Or. en

Predlog spremembe 239
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vzpostavljanje dobrososedskih odnosov Tretji neuspeh Turčije: vzpostavljanje 
dobrososedskih odnosov

Or. nl

Predlog spremembe 240
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da si Turčija in Grčija še 
vedno prizadevata izboljšati dvostranske 
odnose, tudi z dvostranskimi srečanji; 
obžaluje pa, da Velika narodna skupščina 
Turčije ni umaknila grožnje s povodom za 
napoved vojne, ki jo je izrekla Grčiji;

18. ugotavlja, da si Turčija in Grčija še 
vedno prizadevata izboljšati dvostranske 
odnose, tudi z dvostranskimi srečanji; 
obžaluje pa, da Velika narodna skupščina 
Turčije ni umaknila grožnje s povodom za 
napoved vojne, ki jo je izrekla Grčiji; 
poziva turško vlado, naj konča 
ponavljajoče se kršitve grškega zračnega 
prostora in teritorialnih voda, pa tudi 
prelete turških vojaških letal nad grškimi 
otoki; poziva turško vlado, naj spoštuje 
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mednarodno pravo in se vzdrži dejavnosti, 
kot je raziskovanje na morju na območjih 
epikontinentalnega pasu ali v drugih 
pomorskih conah držav članic EU;

Or. en

Predlog spremembe 241
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da si Turčija in Grčija še 
vedno prizadevata izboljšati dvostranske 
odnose, tudi z dvostranskimi srečanji; 
obžaluje pa, da Velika narodna skupščina 
Turčije ni umaknila grožnje s povodom za 
napoved vojne, ki jo je izrekla Grčiji;

18. ugotavlja, da si Turčija in Grčija še 
vedno prizadevata izboljšati dvostranske 
odnose, tudi z dvostranskimi srečanji; 
obžaluje pa, da Velika narodna skupščina 
Turčije ni umaknila grožnje s povodom za 
napoved vojne, ki jo je izrekla Grčiji, in da 
se kršenje njenih teritorialnih voda in 
zračnega prostora nadaljuje;

Or. el

Predlog spremembe 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da si Turčija in Grčija še 
vedno prizadevata izboljšati dvostranske 
odnose, tudi z dvostranskimi srečanji; 
obžaluje pa, da Velika narodna skupščina 
Turčije ni umaknila grožnje s povodom za 
napoved vojne, ki jo je izrekla Grčiji;

18. ugotavlja, da si Turčija in Grčija še 
vedno prizadevata izboljšati dvostranske 
odnose, tudi z dvostranskimi srečanji; ne 
more pa sprejeti, da Velika narodna 
skupščina Turčije ni umaknila grožnje s 
povodom za napoved vojne, ki jo je izrekla 
Grčiji;
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Or. de

Predlog spremembe 243
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. pozdravlja čedalje bolj prijateljske 
odnose med Turčijo in regionalno vlado 
Kurdistana v Iraku, zlasti v zvezi s 
sodelovanjem pri energetski oskrbi in 
gradnji dodatnih naftovodov; je 
prepričan, da bodo ti pomagali pri 
gospodarskem razvoju avtonomne regije 
Kurdistan v Iraku; izpostavlja simbolični 
pomen teh odnosov, ki lahko pripomore k 
zmanjšanju notranjih trenj v Turčiji;

Or. en

Predlog spremembe 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva turško vlado, naj se vzdrži 
dejavnosti, kot je raziskovanje na morju 
na območjih epikontinentalnega pasu ali 
v drugih pomorskih conah držav članic 
EU, saj bi z njimi škodovala dobrim 
sosedskim odnosom ter prekršila 
mednarodno pravo in načelo 
miroljubnega reševanja sporov;

Or. en
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Predlog spremembe 245
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. zahteva, da je treba odpraviti trenja 
ter opustiti vse grožnje ali ukrepe, ki bi 
lahko škodili dobrim sosedskim odnosom 
in mirnemu reševanju sporov; opozarja 
na vse suverene pravice držav članic EU, 
med katere med drugim sodi sklepanje 
dvostranskih sporazumov v skladu s 
pravnim redom EU in mednarodnim 
pravom, vključno s Konvencijo ZN o 
pomorskem pravu;

Or. en

Predlog spremembe 246
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. pozdravlja dejstvo, da je skupni 
odbor ponovno začel obravnavati odprta 
vprašanja med republiko Bolgarijo in 
republiko Turčijo ter poziva k nadaljnjim 
prizadevanjem za reševanje lastninskih 
pravic bolgarskih beguncev iz Trakije v 
skladu s priporočili Evropskega 
parlamenta v svojih resolucijah o 
poročilih iz let 20071 in 20112 o 
doseženem napredku Turčije na poti k
pristopu;

__________________
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
21. maja 2008 o poročilu o napredku  
Turčije v letu 2007, UL C 279E, 
19.11.2009
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2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
21. maja 2012 o poročilu o napredku  
Turčije v letu 2011, UL C 279E, 6.9.2009

Or. bg

Predlog spremembe 247
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva turško vlado, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše in 
ratificira Konvencijo Združenih narodov 
o pomorskem pravu, in opozarja na 
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 248
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva turško vlado, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše in 
ratificira Konvencijo Združenih narodov 
o pomorskem pravu, in opozarja na 
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 249
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva turško vlado, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše in ratificira 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu, in opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper;

19. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale 
Evropska unija, države članice in vse 
druge države kandidatke ter da je ta 
konvencija del pravnega reda Evropske 
unije; poziva turško vlado, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše in ratificira 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu, in opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper; 

Or. en

Predlog spremembe 250
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann, Jorgo 
Chatzimarkakis, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva turško vlado, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše in ratificira 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu, in opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper;

19. poziva turško vlado, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše in ratificira 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu, ki je del pravnega reda 
Evropske unije, in opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper; poziva Turčijo, naj 
spoštuje suverene pravice vseh držav 
članic EU, med katere med drugim 
spadajo tudi sklepanje dvostranskih 
sporazumov ter preučevanje in 
izkoriščanje lastnih naravnih virov, in 
sicer v skladu s pravnim redom Unije in 
mednarodnim pravom, vključno s 
Konvencijo ZN o pomorskem 
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mednarodnem pravu; poudarja tudi, da je 
treba spoštovati suverenost držav članic 
nad teritorialnimi vodami; obžaluje, da 
Turčija nenehno krši suverenost, 
ozemeljsko celovitost in jurisdikcijo v 
izključni ekonomski coni Republike Ciper, 
saj podaja izjave, ki nasprotujejo 
postopkom vrtanja, ki jih izvaja Republika 
Ciper, in grozi s povračilnimi ukrepi proti 
družbam, ki sodelujejo pri ciprskih 
raziskovalnih dejavnostih;  

Or. en

Predlog spremembe 251
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva turško vlado, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše in ratificira 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu, in opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper;

19. poziva turško vlado, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše in ratificira 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu, ki je del pravnega reda 
Evropske unije, in opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper; izraža globoko 
zaskrbljenost zaradi turških groženj 
Republiki Ciper in Turčijo poziva, naj se 
vzdrži vseh oblik groženj, virov 
nesporazumov in kršenja suverenih pravic 
Republike Ciper v njenih teritorialnih 
vodah, izključni ekonomski coni in 
zračnem prostoru;

Or. en

Predlog spremembe 252
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva turško vlado, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše in ratificira 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu, in opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper;

19. poziva turško vlado, naj brez 
nadaljnjega odlašanja podpiše in ratificira 
Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu, ki je del pravnega reda 
Evropske unije, in opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper;

Or. el

Predlog spremembe 253
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Turčijo, naj preneha ovirati 
vsa pravna prizadevanja in pobude 
Republike Ciper in tujih podjetij, ki z 
vrtanjem v izključni ekonomski coni 
Republike Ciper iščejo plin in nafto; 
poziva Turčijo, naj preneha kršiti pravni 
red EU in mednarodno pomorsko pravo, 
ki sta nujni del pristopnih pogajanj z EU, 
in tako spoštuje predpise ter pravni in 
politični značaj države kandidatke, ki bi 
morala v celoti spoštovati suverene 
pravice vseh držav članic, kot to določajo 
pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 254
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da mora Turčija zaradi 
dobrih sosedskih odnosov in v kontekstu 
grške gospodarske krize začeti vzajemno 
zmanjševati drago vojaško opremo, da bi 
tako ustvarjene prihranke lahko usmerili 
v socialne ukrepe za boj proti revščini, 
zmanjšanje brezposelnosti in dodatno 
pomoč gospodarsko ranljivim družbenim 
sektorjem;

Or. el

Predlog spremembe 255
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva turško vlado, naj se vzdrži 
vsakršnih groženj in/ali ukrepov, ki bi 
kršili suverene pravice in jurisdikcijo 
Republike Ciper v teritorialnih vodah in 
izključni ekonomski coni;

Or. en

Predlog spremembe 256
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann, Charles 
Tannock, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
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podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste 
preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče 
Famagusta odpre pod nadzorom carine 
EU, kar bo spodbudilo pozitivno ozračje 
za uspešen zaključek potekajočih pogajanj 
o ponovni združitvi, turškim Ciprčanom 
pa omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor in 
objavo skupne izjave, da bi pojasnili 
načela pogajalskega procesa pod okriljem 
generalnega sekretarja ZN in v skladu z 
ustreznimi resolucijami Varnostnega sveta 
Združenih narodov ter vrednotami in 
načeli, na katerih temelji Unija; poziva 
Turčijo, naj začne nemudoma umikati 
svoje sile s Cipra ter naj zaprto območje 
Famaguste preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj; ob 
tem obžaluje turško zavrnitev predloga 
vlade Republike Ciper iz leta 2010, da se 
pristanišče v Famagusti odpre pod 
okriljem Evropske unije, kar bi omogočilo 
trgovinske transakcije med EU in 
ciprskimi Turki prek tega pristanišča;

Or. en

Predlog spremembe 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje 
sile s Cipra ter naj zaprto območje 
Famaguste preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče 
Famagusta odpre pod nadzorom carine 

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru na podlagi meril po načelu dveh
območij, dveh skupnosti in politične 
enakopravnosti, dogovorjenih v okviru 
ZN, s katerim bi se strinjali obe skupnosti; 
poziva Turčijo, naj še naprej aktivno 
podpira pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Republiko Ciper, naj omogoči 
sprejetje uredbe o neposredni trgovini, da 
bi lahko turški Ciprčani neposredno 
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EU, kar bo spodbudilo pozitivno ozračje 
za uspešen zaključek potekajočih pogajanj 
o ponovni združitvi, turškim Ciprčanom 
pa omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

trgovali z EU na način, ki je sprejemljiv za 
vse strani, prav tako pa naj spodbuja
pozitivno ozračje za uspešen zaključek 
potekajočih pogajanj o ponovni združitvi;

Or. en

Predlog spremembe 258
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste
preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče 
Famagusta odpre pod nadzorom carine 
EU, kar bo spodbudilo pozitivno ozračje 
za uspešen zaključek potekajočih pogajanj 
o ponovni združitvi, turškim Ciprčanom 
pa omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru na podlagi meril po načelu dveh 
območij, dveh skupnosti in politične 
enakopravnosti, dogovorjenih v okviru 
ZN, s katerim bi se strinjali obe skupnosti; 
poziva Turčijo, naj še naprej podpira
pogajanja, s katerimi bi dosegli pravičen, 
celovit in smiseln dogovor pod okriljem 
generalnega sekretarja ZN in v skladu z 
ustreznimi resolucijami Varnostnega sveta 
Združenih narodov; poziva vse strani, naj 
si prizadevajo za pogajanja, da bi 
omogočili prost pretok blaga, storitev, 
kapitala in ljudi ter rešili lastninska 
vprašanja na Cipru; poziva Turčijo, naj 
začne umikati svoje sile s Cipra ter naj 
Varosho1 preda Združenim narodom v 
skladu z resolucijo varnostnega sveta ZN 
550(1984); poziva Republiko Ciper, naj
omogoči sprejetje uredbe o neposredni 
trgovini2, da bi lahko turški Ciprčani 
neposredno trgovali z EU na način, ki je 
sprejemljiv za vse strani, prav tako pa naj 
spodbuja pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi;
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__________________
1 Gre za stvarno napako – resolucija ZN 
št. 550 Turčijo poziva, naj začne umikati 
svoje sile iz Varoshe, ki je četrt v mestu 
Famagusta.  V tem primeru je mogoče 
napak razumeti, da Famagusta označuje 
celotno okrožje. 
2 Evropska komisija je leta 2004 
predlagala sporazum o prosti trgovini s 
Severnim Ciprom, ki pa je, potem ko je bil 
predan Svetu, zastal (čeprav je začela 
veljati Lizbonska pogodba).

Or. en

Predlog spremembe 259
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste 
preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
in demokratičnem dogovoru v skladu s 
protokolom 10 ter vrednotami in načeli, 
na katerih temelji EU, s katerim bi se 
strinjali obe skupnosti; poziva Turčijo, naj 
aktivno podpre pogajanja, s katerimi bi 
dosegli pravičen, celovit in smiseln 
dogovor pod okriljem generalnega 
sekretarja ZN, ob pozitivni in katalitični 
podpori EU, ki bo zagotavljala popolno 
spoštovanje in zagotavljanje 
demokratičnih vrednot in načel, in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne nemudoma
umikati svoje sile s Cipra ter naj zaprto 
območje mesta Famagusta preda 
zakonitim prebivalcem in ZN v skladu z 
resolucijo Varnostnega sveta ZN 550 
(1984), s čimer bo olajšala prizadevanja 
za celovito rešitev; sočasno poziva 



PE526.339v01-00 38/79 AM\1015246SL.doc

SL

Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse in je 
v skladu z mednarodnim pravom in 
pravnim redom EU ter v skladu s 
protokolom 10 in Pogodbami v celoti 
spoštuje suverene pravice Republike 
Ciper, države članice EU;  je seznanjen s 
predlogom ciprske vlade za obravnavo 
zgoraj navedenih vprašanj;

Or. en

Predlog spremembe 260
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste 
preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče 
Famagusta odpre pod nadzorom carine
EU, kar bo spodbudilo pozitivno ozračje za 
uspešen zaključek potekajočih pogajanj o 
ponovni združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na celovitem 
in poštenem dogovoru, s katerim bi se 
strinjali obe skupnosti, in poziva voditelja 
obeh skupnosti, naj dosežeta dogovor o 
predvidenih skupnih izjavah; poziva 
Turčijo, naj aktivno podpre pogajanja, s 
katerimi bi dosegli pravičen, celovit in 
smiseln dogovor pod okriljem generalnega 
sekretarja ZN in v skladu z mednarodnim 
pravom in ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne nemudoma
umikati svoje sile s Cipra ter naj zaprto 
območje Famaguste preda ZN v skladu z 
resolucijo Varnostnega sveta ZN 550 
(1984); spominja na predlog Republike
Ciper, da bi sočasno odprli pristanišče 
Famagusta pod okriljem EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
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obravnavo zgoraj navedenih vprašanj; združitvi, obema skupnostma pa 
omogočilo, da bi trgovali neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

Or. en

Predlog spremembe 261
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste 
preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, temelječi na poštenem 
dogovoru, ki bi priznaval pomisleke in 
interese obeh skupnosti; poziva Turčijo in
Grčijo, naj aktivno podpreta pogajanja, s 
katerimi bi dosegli pravičen, celovit in 
smiseln dogovor pod okriljem generalnega 
sekretarja ZN in v skladu z ustreznimi 
resolucijami Varnostnega sveta Združenih 
narodov; poziva Turčijo, naj začne v 
sklopu ukrepov za krepitev zaupanja
umikati svoje sile s Cipra ter naj doseže 
napredek pri predaji zaprtega območja
Famaguste ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984), 
Republiko Ciper pa poziva, naj pristanišče 
Famagusta odpre pod nadzorom carine EU 
ter omogoči delovanje letališča Ercan kot 
mednarodnega letališča, ki uporablja 
šifre, ki jih navajata in priznavata IATA 
in ICAO, da bi spodbudili pozitivno 
ozračje za uspešen zaključek potekajočih 
pogajanj o ponovni združitvi ter omogočili 
sprejetje uredbe o neposredni trgovini, ki 
bi turškim Ciprčanom omogočila, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki je 
sprejemljiv za vse; je seznanjen s 
predlogom ciprske vlade za obravnavo 
nekaterih zgoraj navedenih vprašanj;
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Or. en

Predlog spremembe 262
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste 
preda ZN v skladu z resolucijo
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste 
preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; 
pozdravlja predloge ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj; je 
prav tako zadovoljen, da sta obe strani 
pripravljeni sodelovati;

Or. en

Predlog spremembe 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 20



AM\1015246SL.doc 41/79 PE526.339v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste 
preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; podpira prizadevanja za 
obnovitev pogajanj, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste 
preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

Or. fr

Predlog spremembe 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati vse svoje 
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s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste 
preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

sile s Cipra ter naj zaprto območje 
Famaguste preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

Or. de

Predlog spremembe 265
Sofoklis Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe 
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj zaprto območje Famaguste 
preda ZN v skladu z resolucijo 
Varnostnega sveta ZN 550 (1984); poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki je sprejemljiv za vse; je 
seznanjen s predlogom ciprske vlade za 
obravnavo zgoraj navedenih vprašanj;

20. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi se strinjali obe
skupnosti; poziva Turčijo, naj aktivno 
podpre pogajanja, s katerimi bi dosegli 
pravičen, celovit in smiseln dogovor pod 
okriljem generalnega sekretarja ZN in v 
skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta Združenih narodov ter 
vrednotami in načeli, na katerih temelji 
EU; poziva Turčijo, naj začne nemudoma 
umikati svoje sile s Cipra ter naj zaprto 
območje Famaguste preda ZN v skladu z 
resolucijo Varnostnega sveta ZN 550 
(1984); poziva Republiko Ciper, naj 
pristanišče Famagusta odpre pod nadzorom 
carine EU, kar bo spodbudilo pozitivno 
ozračje za uspešen zaključek potekajočih 
pogajanj o ponovni združitvi, turškim 
Ciprčanom pa omogočilo, da trgujejo 
neposredno na zakonit način, ki je 
sprejemljiv za vse; je seznanjen s 
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predlogom ciprske vlade za obravnavo
zgoraj navedenih vprašanj;

Or. en

Predlog spremembe 266
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. opozarja, da je Turčija leta 1974 
napadla Ciper in da od takrat zaseda 
severni del otoka; ugotavlja, da Turčija ne 
priznava Cipra, kar pomeni, da deloma ne 
priznava EU;

Or. nl

Predlog spremembe 267
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. pozdravlja skupno izjavo županov 
Alexisa Galanosa in Oktaya Kayalpa z 
dne 10. decembra 2013, v kateri izražata 
odločno podporo ponovni združitvi 
Famaguste;

Or. en

Predlog spremembe 268
Sofoklis Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Turčijo, naj se vzdrži novih 
naseljevanj turških državljanov na otoku, 
saj bo to še naprej spreminjalo 
demografsko ravnovesje in omajalo 
pripadnost otoških državljanov prihodnji 
skupni državi, ki bo temeljila na skupni 
preteklosti;

Or. en

Predlog spremembe 269
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva turško vlado, naj v celoti 
spoštuje svoje pravne obveznosti, ki 
izhajajo iz pravnega reda EU, zlasti iz 
deklaracije Evropske skupnost in njenih 
držav članic z dne 21. septembra 2005;

Or. en

Predlog spremembe 270
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev Turčije, da odboru 
za pogrešane osebe odobri dostop do 
ograjenega vojaškega območja na 
severnem delu Cipra, in spodbuja Turčijo, 
naj odboru omogoči dostop tudi do 
ustreznih arhivov in vojaških območij za 
ekshumacijo; poziva k posebni obravnavi 

21. je seznanjen z odločitvijo Turčije, da 
odboru za pogrešane osebe odobri dostop 
do ograjenega vojaškega območja na 
severnem delu Cipra, in poziva Turčijo, naj 
odboru omogoči popoln dostop tudi do 
ustreznih arhivov in vojaških območij za 
ekshumacijo ter naj sprejme vse druge 
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dela odbora za pogrešane osebe; ustrezne ukrepe v skladu z ugotovitvami 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
glede humanitarnega vprašanja 
pogrešanih oseb; poziva k posebni 
obravnavi dela odbora za pogrešane osebe 
in Turčijo poziva, naj pripomore k 
pospešitvi postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 271
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev Turčije, da odboru 
za pogrešane osebe odobri dostop do 
ograjenega vojaškega območja na 
severnem delu Cipra, in spodbuja Turčijo, 
naj odboru omogoči dostop tudi do 
ustreznih arhivov in vojaških območij za 
ekshumacijo; poziva k posebni obravnavi 
dela odbora za pogrešane osebe;

21. pozdravlja odločitev Turčije, da odboru 
za pogrešane osebe odobri dostop do 
vojaških območij na severnem delu Cipra, 
in poleg tega Turčijo spodbuja, naj tudi v 
prihodnje intenzivno podpira delo odbora,
na primer tako, da mu dovoli dostop tudi 
do ustreznih arhivov in vojaških območij 
za ekshumacijo; poziva k posebni 
obravnavi dela odbora za pogrešane osebe;

Or. en

Predlog spremembe 272
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Antonija Prvanova (Antonyia 
Parvanova), Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev Turčije, da odboru 
za pogrešane osebe odobri dostop do 
ograjenega vojaškega območja na 
severnem delu Cipra, in spodbuja Turčijo, 
naj odboru omogoči dostop tudi do 

21. je seznanjen z odločitvijo Turčije, da 
odboru za pogrešane osebe odobri dostop 
do ograjenega vojaškega območja na 
severnem delu Cipra, in poziva Turčijo, naj 
odboru dovoli popoln dostop do vseh
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ustreznih arhivov in vojaških območij za 
ekshumacijo; poziva k posebni obravnavi 
dela odbora za pogrešane osebe;

ustreznih arhivov in vojaških območij za 
ekshumacijo; poziva k posebni obravnavi 
in spoštovanju dela odbora za pogrešane 
osebe;

Or. en

Predlog spremembe 273
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev Turčije, da odboru 
za pogrešane osebe odobri dostop do 
ograjenega vojaškega območja na 
severnem delu Cipra, in spodbuja Turčijo, 
naj odboru omogoči dostop tudi do 
ustreznih arhivov in vojaških območij za 
ekshumacijo; poziva k posebni obravnavi 
dela odbora za pogrešane osebe;

21. pozdravlja odločitev Turčije, da odboru 
za pogrešane osebe odobri dostop do 
ograjenega vojaškega območja na 
zasedenem delu Cipra, in poziva Turčijo, 
naj odboru omogoči popoln dostop do vseh
ustreznih arhivov in vojaških območij za 
ekshumacijo; poziva k posebni obravnavi 
dela odbora za pogrešane osebe;

Or. en

Predlog spremembe 274
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev Turčije, da odboru 
za pogrešane osebe odobri dostop do 
ograjenega vojaškega območja na 
severnem delu Cipra, in spodbuja Turčijo, 
naj odboru omogoči dostop tudi do 
ustreznih arhivov in vojaških območij za 
ekshumacijo; poziva k posebni obravnavi 
dela odbora za pogrešane osebe;

21. pozdravlja odločitev Turčije, da odboru 
za pogrešane osebe odobri dostop do 
ograjenega vojaškega območja na 
severnem delu Cipra, in spodbuja obe 
strani, naj odboru omogočita dostop tudi 
do ustreznih arhivov in vojaških območij 
za ekshumacijo; poziva k posebni 
obravnavi dela odbora za pogrešane osebe;

Or. en
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Predlog spremembe 275
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. obžaluje turško politiko naseljevanja 
in poziva Turčijo, naj se vzdrži novega 
naseljevanja turških državljanov na 
Cipru, ki je v nasprotju z Ženevsko 
konvencijo in načeli mednarodnega 
prava, saj to spreminja demografsko 
ravnovesje na otoku in zavira rešitev v 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 276
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva Turčijo, naj konča s sedanjim 
nezakonitim naseljevanjem in naj se 
vzdrži vseh morebitnih nezakonitih 
naseljevanj turških državljanov na otoku v 
prihodnosti, saj bi to še dodatno 
poslabšalo že tako izkrivljeno 
demografsko sliko in pripadnost 
državljanov na otoku; poziva Turčijo, naj 
k temu vprašanju pristopa v skladu z 
Ženevsko konvencijo in načeli 
mednarodnega prava;

Or. en
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Predlog spremembe 277
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva Turčijo, da vprašanje 
naseljevanja turških državljanov 
(naseljencev) na otoku rešuje v skladu z 
Ženevsko konvencijo in načeli 
mednarodnega prava; 

Or. en

Predlog spremembe 278
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. odločno poziva Turčijo, naj zagotovi 
spoštovanje pravic vseh razseljenih ljudi 
na Cipru, tudi verskih manjšin, ki bi jim 
morali omogočiti svobodno izražanje 
verskih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 279
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 21 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21c. poziva Turčijo, naj sprejme 
konkretne ukrepe, s katerimi bi končala 
uničevanje kulturne in verske dediščine 
na severnem delu Cipra ter tako ohranila 
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dragocen del evropske in svetovne 
civilizacije;

Or. en

Predlog spremembe 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in 
Natom, tako da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter sočasno poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski 
obrambni agenciji;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 281
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in 
Natom, tako da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter sočasno poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski 
obrambni agenciji;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 282
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in
Natom, tako da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter sočasno poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski 
obrambni agenciji;

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju, ki bi že sam po sebi 
omogočil krepitev sodelovanja med Natom 
in EU, zlasti na področju civilnega 
kriznega upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 283
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in 
Natom, tako da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter sočasno poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski obrambni 
agenciji;

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo ter vse 
druge strani, naj omogočijo politični 
dialog med EU in Natom, vključno s 
sodelovanjem med EU in Natom v zvezi s 
Ciprom, ter posledično poziva Republiko 
Ciper, naj umakne svoj veto na sodelovanje 
Turčije pri Evropski obrambni agenciji in 
ji omogoči izpolnjevanje svojih obveznosti 
do te organizacije;

Or. en
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Predlog spremembe 284
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in 
Natom, tako da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter sočasno poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski obrambni 
agenciji;

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in 
Natom, tako da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter sočasno poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski obrambni 
agenciji; poziva Turčijo, naj se tesneje 
usklajuje s skupnimi zunanjepolitičnimi 
in varnostnimi stališči Evropske unije; 
poziva Svet za zunanje zadeve in visoko 
predstavnico, naj se pogosteje posvetujeta 
s Turčijo; 

Or. en

Predlog spremembe 285
Sofoklis Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in 
Natom, tako da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter sočasno poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski obrambni 

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in 
Natom, tako da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter sočasno poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski obrambni 
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agenciji; agenciji; pozdravlja namero Republike 
Cipra, da se pridruži Natovemu 
partnerstvu za mir, kar lahko privede do 
radikalne spremembe razmerij, in poziva 
Turčijo, naj tudi sama prevzame enako 
konstruktivno držo;

Or. en

Predlog spremembe 286
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in 
Natom, tako da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter sočasno poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski obrambni 
agenciji;

22. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju; poziva Turčijo, naj omogoči 
politični dialog med EU in Natom, tako da 
umakne svoj veto na sodelovanje med EU 
in Natom, ki vključuje Ciper, ter sočasno 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije pri Evropski 
obrambni agenciji; pozdravlja namero 
ciprske vlade, da se pridruži Natovemu 
partnerstvu za mir, in poziva Turčijo, naj 
tudi sama prevzame enako konstruktivno 
držo;

Or. en

Predlog spremembe 287
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Turčijo, naj sprejme ukrepe in 
konča ekološko katastrofo na gori 
Pentadaktylos, ki jo povzročajo 
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neregulirani kamnolomi;

Or. en

Predlog spremembe 288
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. opozarja Turčijo, da sodba 
Evropskega sodišča za človekove pravice v 
četrti meddržavni zadevi Ciper proti 
Turčiji ni omejena na vprašanje 
pogrešanih oseb; 

Or. en

Predlog spremembe 289
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. za uveljavljanje načel demokracije in 
v skladu s členoma 10.2 in 14.2 PEU 
poziva k zastopanju obeh skupnosti na 
Cipru v Evropskem parlamentu, pod 
pogojem, da turške Ciprčane do celovite 
rešitve zastopajo opazovalci, na podobni 
podlagi, kot jo v svojem postopku 
uporablja parlamentarna skupščina Sveta 
Evrope, in da to ne bo vplivalo na 
proračun;

Or. en

Predlog spremembe 290
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)
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Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta urejanje odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov o 
vzpostavitvi diplomatskih odnosov in 
odprtjem meje ter z aktivnim 
izboljševanjem odnosov, s posebnim 
poudarkom na čezmejnem sodelovanju in 
gospodarskem vključevanju;

23. poziva Turčijo, naj nadaljuje 
normalizacijo svojih odnosov z Armenijo z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov o 
vzpostavitvi diplomatskih odnosov in 
odprtjem meje ter z aktivnim 
izboljševanjem odnosov, s posebnim 
poudarkom na čezmejnem sodelovanju in 
priznanju genocida nad Armenci;

Or. en

Predlog spremembe 291
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. potem ko se je seznanil z nekaterimi 
nepremišljenimi iredentističnimi izjavami 
predsednika vlade Erdogana, poziva 
turške oblasti, naj se vzdržijo vsakršne 
provokativne retorike v zvezi z regijami v 
sosednjih državah, ki bi imela 
destabilizacijski učinek na dobre sosedske 
odnose z državami članicami EU ali v 
zvezi z nekaterimi državami na zahodnem 
Balkanu;

Or. bg

Predlog spremembe 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23 a. poziva turško vlado, naj prizna 
genocid nad Armenci v letih 1915 in 1916, 
pri katerem je po znanstvenih raziskavah 
umrlo več kot 1,5 milijona ljudi;

Or. de

Predlog spremembe 293
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Turčijo, naj si bolj prizadeva 
za spodbujanje dobrih sosedskih odnosov 
z drugimi državami na Balkanu in naj ne 
sprejema uradnih stališč, ki so v nasprotju 
s članstvom v EU, žalijo nacionalno 
dostojanstvo ter postavljajo pod vprašaj 
suverenost in ozemeljsko celovitost 
sosednjih držav;  

Or. bg

Predlog spremembe 294
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poziva EU, še zlasti pod grškim 
predsedstvom, vlade Turčije, Grčije, 
Republike Ciper in Severnega Cipra, naj 
si pod okriljem OZN skupaj prizadevajo 
za rešitev ciprskega vprašanja, ob 
upoštevanju, da nerešitev tega vprašanja 
korenito vpliva na odnose med EU in 
Turčijo;
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Or. en

Predlog spremembe 295
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Napredek pri sodelovanju med EU in 
Turčijo

Četrti neuspeh Turčije: napredek pri 
sodelovanju med EU in Turčijo

Or. nl

Predlog spremembe 296
Renate Sommer

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Napredek pri sodelovanju med EU in 
Turčijo

Sodelovanje med EU in Turčijo

Or. de

Predlog spremembe 297
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. obžaluje nepripravljenost Turčije, da 
bi izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja
dodatnega protokola k pridružitvenemu 
sporazumu med ES in Turčijo v razmerju 
do vseh držav članic; ponovno opozarja, da 
ta nepripravljenost močno ovira 

24. obžaluje, da Turčija ne izvaja 
dodatnega protokola k pridružitvenemu 
sporazumu med ES in Turčijo v razmerju 
do vseh držav članic; ponovno opozarja, da 
nerešeno ciprsko vprašanje še naprej 
vpliva na odnose med EU in Turčijo, in 
zato vse strani poziva, naj si skupaj 
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pogajalski proces; prizadevajo za rešitev;

Or. en

Predlog spremembe 298
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

24. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; poziva Turčijo, naj odpre 
svoja pristanišča in letališča in tako ukine 
embargo, ki ga izvaja v odnosu do plovil 
in letal v lasti Republike Ciper; poziva 
turško vlado, naj dodatni protokol izvaja v 
celoti, brez diskriminacije in nadaljnjega 
odlašanja; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost globoko vpliva na
pogajalski proces;

Or. en

Predlog spremembe 299
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. obžaluje nepripravljenost Turčije, da 
bi izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 

24. obžaluje, da Turčija, kljub večkratnim 
pozivom, ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 
izjave Evropske skupnosti in njenih držav 
članic z dne 21. septembra 2005 ter 
zavrača izpolnjevanje svoje obveznosti
popolnega in nediskriminatornega 
izvrševanja dodatnega protokola k 
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proces; pridružitvenemu sporazumu med ES in 
Turčijo v razmerju do vseh držav članic 
ponovno opozarja, da takšno neizvajanje 
in zavračanje priznanja Republike Ciper 
še naprej močno ovirata pogajalski proces 
globoko obžaluje izjave, grožnje in ukrepe 
turških uradnikov, uperjene proti državi 
članici, ali vir trenja ali ukrepe, ki bi 
utegnili škodovati dobrososedskim 
odnosom in mirnemu reševanju sporov; 
zato poziva Turčijo, naj izpolni svoje 
obveznosti in brez nadaljnjega odlašanja v 
celoti izvaja protokol;

Or. en

Predlog spremembe 300
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. obžaluje nepripravljenost Turčije, da 
bi izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

24. poziva Turčijo, naj kot povračilo za 
ukrepe krepitve zaupanja, kot so tisti iz 
odstavka 20 (kot je bil spremenjen),
izpolni svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic, saj bi to močno vplivalo na 
pogajalski proces;

Or. en

Predlog spremembe 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

24. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost dejansko ovira resničen 
napredek pri pogajalskem procesu;

Or. it

Predlog spremembe 302
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

24. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic, pa tudi dejstvo, da Evropska 
unija še vedno ni sprejela vsek potrebnih 
ukrepov za odpravo izolacije turških 
Ciprčanov, kot je določeno v sklepih Sveta 
EU z dne 26. aprila 2004; ponovno 
opozarja, da ta nepripravljenost močno 
ovira pogajalski proces;

Or. en

Predlog spremembe 303
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Jorgo Chatzimarkakis

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)



PE526.339v01-00 60/79 AM\1015246SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. globoko obžaluje odločitev Turčije, 
da se vzdrži srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU (v drugi polovici 
2012), ter meni, da je Turčija zamudila 
pomembno priložnost za začetek postopka 
sodelovanja in normalizacije odnosov s 
Ciprom; ponovno opozarja, da EU temelji 
na načelih poštenega sodelovanja in 
vzajemne solidarnosti med vsemi 
državami članicami ter spoštovanju 
institucionalnega okvira; ponovno 
opozarja, da je priznanje vseh držav članic 
EU nujen sestavni del pristopnega 
procesa; v skladu s tem se Turčijo poziva, 
naj čim prej začne normalizacijo svojih 
odnosov z vsemi državami članicami EU, 
vključno z umikom svojega veta na 
članstvo držav članic EU v več 
mednarodnih organizacijah;

Or. en

Predlog spremembe 304
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. pozdravlja sklenitev sporazuma med 
EU in Turčijo o vračanju nezakonitih 
priseljencev ter poziva k popolnemu 
izvajanju obveznosti iz tega sporazuma do 
vseh držav članic; obžaluje, da je Turčija 
zavrnila izpolnjevanje obveznosti iz 
sporazuma do Republike Ciper in da še 
vedno ne priznava Cipra kot polnopravne 
države članice EU; 

Or. el
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Predlog spremembe 305
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. obžaluje, da je Turčija preklicala 
70. sejo skupnega parlamentarnega 
odbora in negativne posledice, ki jih je to 
imelo na medparlamentarni politični 
dialog; opaža, da za takšno zavrnitev ni 
sankcij;

Or. en

Predlog spremembe 306
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. poudarja pomen celovitega 
spremljanja izvajanja instrumenta za 
predpristopno pomoč Turčiji, da se 
opredelijo prednostni cilji in projekti, ki so 
popolnoma v skladu s pristopnimi merili 
za Turčijo;

Or. en

Predlog spremembe 307
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da je Turčija še zmeraj šesta 
največja trgovinska partnerica EU, EU pa 

25. ugotavlja, da je Turčija še zmeraj šesta 
največja trgovinska partnerica EU, EU pa 
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največja partnerica Turčije, saj se 38 % 
celotne trgovine izvozi v EU in skoraj 71 
% neposrednih tujih naložb prihaja iz EU; 
pozdravlja pregled carinske unije EU-
Turčija, ki ga trenutno opravlja Komisija, 
da bi ocenila njen vpliv na obe strani in 
poiskala načine za njeno posodobitev;

največja partnerica Turčije, saj se 38 % 
celotne trgovine izvozi v EU in skoraj 71 
% neposrednih tujih naložb prihaja iz EU; 
pozdravlja pregled carinske unije EU-
Turčija, ki ga trenutno opravlja Komisija, 
da bi ocenila njen vpliv na obe strani in 
poiskala načine za njeno posodobitev, ter 
poziva Turčijo, naj odpravi preostale 
omejitve prostega pretoka blaga;

Or. en

Predlog spremembe 308
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da je Turčija še zmeraj šesta 
največja trgovinska partnerica EU, EU pa 
največja partnerica Turčije, saj se 38 % 
celotne trgovine izvozi v EU in skoraj 71 
% neposrednih tujih naložb prihaja iz EU; 
pozdravlja pregled carinske unije EU-
Turčija, ki ga trenutno opravlja Komisija, 
da bi ocenila njen vpliv na obe strani in 
poiskala načine za njeno posodobitev;

25. ugotavlja, da je Turčija še zmeraj šesta 
največja trgovinska partnerica EU, EU pa 
največja partnerica Turčije, saj se 38 % 
celotne trgovine izvozi v EU in skoraj 71 
% neposrednih tujih naložb prihaja iz EU; 
pozdravlja pregled carinske unije EU-
Turčija, ki ga trenutno opravlja Komisija, 
da bi ocenila njen vpliv na obe strani in 
poiskala načine za njeno posodobitev; 
poziva Turčijo, naj izpolni vse zaveze, ki 
jih je sprejela v okviru carinske unije, 
tako da odpravi vse omejitve prostega 
pretoka blaga;

Or. en

Predlog spremembe 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da je Turčija še zmeraj šesta 
največja trgovinska partnerica EU, EU pa 
največja partnerica Turčije, saj se 38 % 
celotne trgovine izvozi v EU in skoraj 
71 % neposrednih tujih naložb prihaja iz 
EU; pozdravlja pregled carinske unije EU-
Turčija, ki ga trenutno opravlja Komisija, 
da bi ocenila njen vpliv na obe strani in 
poiskala načine za njeno posodobitev;

25. ugotavlja, da je Turčija še zmeraj šesta 
največja trgovinska partnerica EU, EU pa 
največja partnerica Turčije, saj se 38 % 
celotne trgovine izvozi v EU in skoraj 
71 % neposrednih tujih naložb prihaja iz 
EU; pozdravlja pregled carinske unije EU-
Turčija, ki ga trenutno opravlja Komisija, 
da bi ocenila njen vpliv na obe strani in 
poiskala načine za njeno posodobitev; 
poziva Evropsko komisijo, naj Turčijo 
obvešča med pogajanji za podpis 
sporazuma o prosti trgovini s tretjimi 
državami;

Or. fr

Predlog spremembe 310
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da je Turčija še zmeraj šesta 
največja trgovinska partnerica EU, EU pa 
največja partnerica Turčije, saj se 38 % 
celotne trgovine izvozi v EU in skoraj 71 
% neposrednih tujih naložb prihaja iz EU; 
pozdravlja pregled carinske unije EU-
Turčija, ki ga trenutno opravlja Komisija, 
da bi ocenila njen vpliv na obe strani in 
poiskala načine za njeno posodobitev;

25. ugotavlja, da je Turčija še zmeraj šesta 
največja trgovinska partnerica EU, EU pa 
največja partnerica Turčije, saj se 38 % 
celotne trgovine izvozi v EU in skoraj 71 
% neposrednih tujih naložb prihaja iz EU; 
pozdravlja pregled carinske unije EU-
Turčija, ki ga trenutno opravlja Komisija, 
da bi ocenila njen vpliv na obe strani in 
poiskala načine za njeno posodobitev; 
poziva Komisijo, naj najde nove načine za 
vključitev Turčije v trgovinska pogajanja, 
ki jih EU opravlja s tretjimi državami in ki 
bodo vplivala na Turčijo;

Or. en
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Predlog spremembe 311
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ugotavlja, da je Turčija še zmeraj šesta 
največja trgovinska partnerica EU, EU pa 
največja partnerica Turčije, saj se 38 % 
celotne trgovine izvozi v EU in skoraj 71 
% neposrednih tujih naložb prihaja iz EU; 
pozdravlja pregled carinske unije EU-
Turčija, ki ga trenutno opravlja Komisija, 
da bi ocenila njen vpliv na obe strani in 
poiskala načine za njeno posodobitev;

25. ugotavlja, da je Turčija še zmeraj šesta 
največja trgovinska partnerica EU, EU pa 
največja partnerica Turčije, saj se 38 % 
celotne trgovine izvozi v EU in skoraj 71 
% neposrednih tujih naložb prihaja iz EU; 
ugotavlja, da trgovinski sporazumi, ki jih 
EU sklene s tretjimi državami, zaradi te 
medsebojne odvisnosti globoko vplivajo 
na Turčijo, četudi sama ne sodeluje pri 
pogajanjih o teh sporazumih; zato 
poudarja, da je pomembno, da EU 
upošteva pomisleke Turčije; pozdravlja 
pregled carinske unije EU-Turčija, ki ga 
trenutno opravlja Komisija, da bi ocenila 
njen vpliv na obe strani in poiskala načine 
za njeno posodobitev;

Or. en

Predlog spremembe 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja pomen prostotrgovinskih 
sporazumov pri vzpostavljanju globalnih 
vrednostnih verig in krepitvi svetovne 
konkurenčnosti EU; poziva Komisijo, naj 
razvije celovit dialog in sodelovanje s 
Turčijo glede pogajanj o 
prostotrgovinskih sporazumih s tretjimi 
državami, da bi se ti sporazumi v celoti 
izkoristili, ob upoštevanju visoke ravni 
gospodarske in industrijske povezanosti 
med EU in Turčijo, pa tudi obveznosti 



AM\1015246SL.doc 65/79 PE526.339v01-00

SL

izvajanja skupne trgovinske politike v 
okviru carinske unije, ki od strani zahteva 
enake preferenčne trgovinske režime;

Or. en

Predlog spremembe 313
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja pomen sodelovanja Turčije 
z EU na področju boja proti mednarodni 
korupciji in pranju denarja;

Or. en

Predlog spremembe 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poziva Komisijo, naj razvije tesnejše 
usklajevanje s Turčijo pri pogajanjih o 
čezatlantskem partnerstvu na področju 
trgovine in naložb, da se v celoti izkoristi 
skupni gospodarski potencial EU in 
Turčije;

Or. en

Predlog spremembe 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. ugotavlja, da omejitve na področju 
cestnega prevoza med EU in Turčijo 
ovirajo nadaljnji razvoj dvostranske 
trgovine med stranema; poziva Komisijo, 
države članice in Turčijo, naj poiščejo 
rešitev teh vprašanj, ki bo sprejemljiva za 
vse;

Or. en

Predlog spremembe 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 25 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25d. ugotavlja, da bi lahko večja udeležba 
Turčije v mehanizmih odločanja EU na 
področjih, povezanih z delovanjem 
carinske unije, in zlasti pri oblikovanju 
skupne trgovinske politike, Turčiji 
olajšala izvajanje zakonodaje EU, ki 
zadeva carinsko unijo;

Or. en

Predlog spremembe 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 

črtano
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področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

Or. de

Predlog spremembe 318
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Niki Cavela (Niki Tzavela), Angelika 
Werthmann, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

26. pozdravlja sodelovanje med EU in 
Turčijo pri številnih pomembnih 
vprašanjih "zelene" energije in poziva 
Turčijo, naj sprejme zavezo, da je treba 
obravnavati prednostne naloge s področja 
energetske in podnebne učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o sodelovanju med EU in 
Turčijo na področju energije; poudarja, da 
je treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 320
Renate Sommer, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

26. meni, da bi bilo treba, glede na 
strateško vlogo Turčije kot energetskega 
središča, obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 321
Graham Watson, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetskega središča in 
obilnost njenih obnovljivih virov energije 
veljalo razmisliti o pomenu začetka 
pogajanja o poglavju 15 o energiji; 
poudarja, da je treba obravnavati 
prednostne naloge na področjih podnebnih 
sprememb, obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti ter vzajemne 
koristi povezovanja omrežij za prenos 
električne energije EU in Turčije, sploh 
glede na napovedi o občutni rasti turškega 
povpraševanja po energiji v prihajajočih 
desetletjih;

Or. en
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Predlog spremembe 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti; poziva Turčijo, naj čim prej 
objavi cilj zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov; poziva Turčijo, naj iz 
direktive o študijih o okoljskem vplivu ne 
izključi velikih projektov, kot so tretje 
letališče v Istanbulu, tretji most ali 
načrtovane jedrske elektrarne; je 
seznanjen z izvajanjem zakona št. 6446 o 
trgu za električno energijo, vendar 
obžaluje vključitev začasnega člena, ki 
javnim in privatiziranim podjetjem, ki 
proizvajajo električno energijo, dovoljuje, 
da vse do leta 2018 ne upoštevajo okoljske 
zakonodaje; poziva Turčijo, naj 
uravnoteži svojo energetsko mešanico v 
prid obnovljivim virom energije, ki jih je v 
državi v izobilju, in poziva Evropsko 
komisijo, naj prednostno nameni svoja 
financiranja za projekte obnovljive 
energije in za električno omrežje v 
Turčiji;

Or. fr

Predlog spremembe 323
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetskega središča veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji, pod pogojem, da se 
Turčija poprej zaveže celovitemu 
spoštovanju suverenih pravic vseh držav 
članic, vključno s pravico Republike Ciper 
do izključne ekonomske cone v skladu s 
konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu, ter spoštovanju 
obveznosti glede dobrih sosedskih 
odnosov in miroljubnega reševanja 
sporov, ki so opisane v pogajalskem 
okviru; poudarja, da je treba obravnavati 
prednostne naloge s področja energetske in 
podnebne učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 324
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti, če se turška vlada zaveže, da 
bo prenehala kršiti suverene pravice 
sosednjih držav in v celoti spoštovala 
konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem pravu;

Or. en
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Predlog spremembe 325
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

26. meni, da bi bilo treba – glede na 
strateško vlogo Turčije kot energetskega 
središča – prednostno začeti s pogajanji o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 326
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja, da je 
treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

26. meni, da bi glede na strateško vlogo 
Turčije kot energetsko središče veljalo 
razmisliti o pomenu začetka pogajanja o 
poglavju 15 o energiji; poudarja pomen 
vključitve Turčije v proces oblikovanja 
evropske energetske politike; poudarja, da 
je treba obravnavati prednostne naloge s 
področja energetske in podnebne 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 327
Davor Ivo Stier

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. opaža povečano delovanje Turčije v 
jugovzhodni Evropi, zlasti v Bosni in 
Hercegovini, ter spodbuja turške oblasti, 
naj svoja stališča uskladijo s SZVP EU, 
usklajujejo svoje diplomatske dejavnosti z 
visoko predstavnico/podpredsednico 
Komisije in dodatno okrepijo sodelovanje 
z državami članicami EU; 

Or. en

Predlog spremembe 328
Metin Kazak

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči 
sirskim beguncem; ugotavlja, da precej 
tujih borcev v Siriji v državo pride prek 
Turčije, in poziva Turčijo, naj okrepi 
obmejne patrulje ter omeji vstop borcem 
in dobavo orožja skupinam, ki so 
preverjeno vpletene v sistematične kršitve 
človekovih pravic; meni, da bi si EU in 
Turčija morali aktivno prizadevati za 
oblikovanje skupne strateške vizije za 
spodbujanje politične rešitve v Siriji in 
podporo politični in gospodarski 
stabilnosti v regiji, pri tem pa posebno 
pozornost nameniti Jordaniji, Libanonu 
in Iraku;

27. poziva k takojšnji rešitvi konflikta v 
Siriji v skladu z legitimnim stremljenjem 
sirskega ljudstva po demokraciji, svobodi, 
dostojanstvu in političnemu pluralizmu v 
okviru ozemeljske celovitosti in 
nacionalne enotnosti Sirije; izraža resno 
zaskrbljenost glede slabšanja 
humanitarnih razmer v Siriji in opozarja 
na nujnost takojšnjega in neoviranega 
dostopa humanitarnih organizacij po vsej 
državi; pozdravlja osrednjo vlogo, ki jo 
Turčija igra v svoji regiji in v 
mednarodnem okolju pri blažitvi trpljenja 
sirskega ljudstva, s tem ko na svojem 
ozemlju gosti več kot 600 000 Sircev in s 
čezmejnimi operacijami skrbi tudi za 
potrebe notranje razseljenih oseb; poziva 
mednarodno skupnost, naj poveča 
dvostranske prispevke državam, ki mejijo 
na Sirijo, v skladu z načelom delitve 
bremena;

Or. en



AM\1015246SL.doc 73/79 PE526.339v01-00

SL

Predlog spremembe 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja skupinam, ki so preverjeno vpletene 
v sistematične kršitve človekovih pravic; 
meni, da bi si EU in Turčija morali aktivno 
prizadevati za oblikovanje skupne strateške 
vizije za spodbujanje politične rešitve v 
Siriji in podporo politični in gospodarski 
stabilnosti v regiji, pri tem pa posebno 
pozornost nameniti Jordaniji, Libanonu in 
Iraku;

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; poziva Turčijo, naj nadzira 
svoje meje in tako prepreči vstop borcem 
in dobavo orožja skupinam, ki so 
preverjeno vpletene v sistematične kršitve 
človekovih pravic; pozdravlja vlogo, ki jo 
ima Turčija pri podpiranju demokratične 
opozicije v Siriji; meni, da bi si EU in 
Turčija morali aktivno prizadevati za 
oblikovanje skupne strateške vizije za 
spodbujanje politične rešitve v Siriji in 
podporo politični in gospodarski stabilnosti 
v regiji, pri tem pa posebno pozornost 
nameniti Jordaniji, Libanonu in Iraku;

Or. fr

Predlog spremembe 330
Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja skupinam, ki so preverjeno 
vpletene v sistematične kršitve človekovih 
pravic; meni, da bi si EU in Turčija morali 
aktivno prizadevati za oblikovanje skupne 

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje, preprečuje vstop borcem, ki so 
vpleteni v sistematične kršitve človekovih 
pravic; meni, da bi si EU in Turčija morali 
aktivno prizadevati za oblikovanje skupne 
strateške vizije za spodbujanje politične 
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strateške vizije za spodbujanje politične 
rešitve v Siriji in podporo politični in 
gospodarski stabilnosti v regiji, pri tem pa 
posebno pozornost nameniti Jordaniji, 
Libanonu in Iraku;

rešitve v Siriji in podporo politični in 
gospodarski stabilnosti v regiji, pri tem pa 
posebno pozornost nameniti Jordaniji, 
Libanonu, Iranu in Iraku;

Or. en

Predlog spremembe 331
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja skupinam, ki so preverjeno vpletene 
v sistematične kršitve človekovih pravic; 
meni, da bi si EU in Turčija morali aktivno 
prizadevati za oblikovanje skupne strateške 
vizije za spodbujanje politične rešitve v 
Siriji in podporo politični in gospodarski 
stabilnosti v regiji, pri tem pa posebno 
pozornost nameniti Jordaniji, Libanonu in 
Iraku;

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja skupinam, ki so preverjeno vpletene 
v sistematične kršitve človekovih pravic; 
meni, da bi si EU, Turčija in druge 
regionalne in mednarodne zainteresirane 
strani morale aktivno prizadevati za 
oblikovanje skupne strateške vizije za 
spodbujanje takojšnje politične rešitve v 
Siriji in podporo politični in gospodarski 
stabilnosti v regiji, pri tem pa posebno 
pozornost nameniti Jordaniji, Libanonu in 
Iraku

Or. en

Predlog spremembe 332
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja skupinam, ki so preverjeno vpletene 
v sistematične kršitve človekovih pravic; 
meni, da bi si EU in Turčija morali aktivno 
prizadevati za oblikovanje skupne strateške 
vizije za spodbujanje politične rešitve v 
Siriji in podporo politični in gospodarski 
stabilnosti v regiji, pri tem pa posebno 
pozornost nameniti Jordaniji, Libanonu in 
Iraku;

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in orožju, 
namenjenim skupinam, ki so preverjeno 
vpletene v sistematične kršitve človekovih 
pravic; meni, da bi si EU, Turčija, 
Združeno kraljestvo,Francija in ZDA, 
skupaj z drugimi ključnimi mednarodnimi 
partnerji, morali aktivno prizadevati za 
oblikovanje skupne strateške vizije za 
spodbujanje politične rešitve v Siriji in 
podporo politični in gospodarski stabilnosti 
v regiji, pri tem pa posebno pozornost 
nameniti Jordaniji, Libanonu in Iraku;

Or. en

Predlog spremembe 333
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja skupinam, ki so preverjeno vpletene 
v sistematične kršitve človekovih pravic; 
meni, da bi si EU in Turčija morali aktivno 
prizadevati za oblikovanje skupne strateške 
vizije za spodbujanje politične rešitve v 
Siriji in podporo politični in gospodarski 
stabilnosti v regiji, pri tem pa posebno 
pozornost nameniti Jordaniji, Libanonu in 
Iraku;

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; je zaskrbljen zaradi socialne in 
ekonomske obremenitve, ki jo 
predstavljajo ti begunci, zlasti za turška 
obmejna mesta; poziva mednarodno 
skupnost, EU in države članice, naj še 
naprej zagotavljajo podporo za odzivanje 
na to hudo humanitarno krizo ter naj se 
zavežejo, da bodo zagotovile učinkovito 
pomoč državam, ki mejijo na Sirijo, med 
njimi tudi Turčiji; ugotavlja, da precej 
tujih borcev v Siriji v državo pride prek 
Turčije, in poziva Turčijo, naj okrepi 
obmejne patrulje ter omeji vstop borcem in 
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dobavo orožja skupinam, ki so preverjeno 
vpletene v sistematične kršitve človekovih 
pravic; meni, da bi si EU in Turčija morali 
aktivno prizadevati za oblikovanje skupne 
strateške vizije za spodbujanje politične 
rešitve v Siriji in podporo politični in 
gospodarski stabilnosti v regiji, pri tem pa 
posebno pozornost nameniti Jordaniji, 
Libanonu in Iraku;

Or. en

Predlog spremembe 334
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja skupinam, ki so preverjeno vpletene 
v sistematične kršitve človekovih pravic; 
meni, da bi si EU in Turčija morali aktivno 
prizadevati za oblikovanje skupne strateške 
vizije za spodbujanje politične rešitve v 
Siriji in podporo politični in gospodarski 
stabilnosti v regiji, pri tem pa posebno 
pozornost nameniti Jordaniji, Libanonu in 
Iraku;

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; je zaskrbljen zaradi socialne in 
ekonomske obremenitve, ki jo 
predstavljajo ti begunci, zlasti za turška 
obmejna mesta; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja skupinam, ki so preverjeno vpletene 
v sistematične kršitve človekovih pravic; 
meni, da bi si EU in Turčija morali aktivno 
prizadevati za oblikovanje skupne strateške 
vizije za spodbujanje politične rešitve v 
Siriji in podporo politični in gospodarski 
stabilnosti v regiji, pri tem pa posebno 
pozornost nameniti Jordaniji, Libanonu in 
Iraku;

Or. en

Predlog spremembe 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja skupinam, ki so preverjeno vpletene 
v sistematične kršitve človekovih pravic; 
meni, da bi si EU in Turčija morali aktivno 
prizadevati za oblikovanje skupne strateške 
vizije za spodbujanje politične rešitve v 
Siriji in podporo politični in gospodarski 
stabilnosti v regiji, pri tem pa posebno 
pozornost nameniti Jordaniji, Libanonu in 
Iraku;

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja islamističnim skupinam, ki so 
preverjeno vpletene v sistematične kršitve 
človekovih pravic; meni, da bi si EU in 
Turčija morali aktivno prizadevati za 
oblikovanje skupne strateške vizije za 
spodbujanje politične rešitve v Siriji in 
podporo politični in gospodarski stabilnosti 
v regiji, pri tem pa posebno pozornost 
nameniti Jordaniji, Libanonu in Iraku;

Or. de

Predlog spremembe 336
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis 
van Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči sirskim 
beguncem; ugotavlja, da precej tujih 
borcev v Siriji v državo pride prek Turčije, 
in poziva Turčijo, naj okrepi obmejne 
patrulje ter omeji vstop borcem in dobavo 
orožja skupinam, ki so preverjeno vpletene 
v sistematične kršitve človekovih pravic; 
meni, da bi si EU in Turčija morali aktivno 
prizadevati za oblikovanje skupne strateške 
vizije za spodbujanje politične rešitve v 
Siriji in podporo politični in gospodarski 
stabilnosti v regiji, pri tem pa posebno 
pozornost nameniti Jordaniji, Libanonu in 

27. pozdravlja prizadevanja Turčije za 
zagotavljanje humanitarne pomoči skoraj 
milijonu sirskih beguncev; ugotavlja, da 
precej tujih borcev v Siriji v državo pride 
prek Turčije, in poziva Turčijo, naj okrepi 
obmejne patrulje ter omeji vstop borcem in 
dobavo orožja skupinam, ki so preverjeno 
vpletene v sistematične kršitve človekovih 
pravic; meni, da bi si EU in Turčija morali 
aktivno prizadevati za oblikovanje skupne 
strateške vizije za spodbujanje politične 
rešitve v Siriji in podporo politični in 
gospodarski stabilnosti v regiji, pri tem pa 
posebno pozornost nameniti Jordaniji, 
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Iraku; Libanonu in Iraku;

Or. en

Predlog spremembe 337
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. ni pripravljen sprejeti dejstva, da je 
Turčija medtem v svetovnem merilu 
postala drugi največji zapor za novinarje, 
zaradi česar je prišlo do zastraševanja in 
samocenzure medijev;  poziva Komisijo in 
Svet, naj Turčiji postavita ultimat, v 
skladu s katerim mora v bližnji 
prihodnosti odpraviti množično 
omejevanje svobode medijev, in naj, v 
kolikor ga bo zavrnila, nemudoma 
ustavita pristopna pogajanja; 

Or. de

Predlog spremembe 338
Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski, Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva naslednji sklic Parlamenta in 
Komisijo, naj pregledata poštenost in 
verodostojnost „dolgotrajnega in 
odprtega“pristopnega procesa, ki ga EU 
in Turčija vodita že dolgo let, in naj v luči 
tega pregleda preučita, ali ne bi bila 
alternativna oblika pridružitve, ki ne bi 
bila polnopravno članstvo, vsaj 
srednjeročno lažje uresničljiv cilj;

Or. en
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