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Pozměňovací návrh 1
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vztahy mezi 
Evropskými společenstvími a 
Turkmenskou republikou (dále jen 
Turkmenistánem) se nadále řídí dohodou o 
obchodu a obchodní a hospodářské 
spolupráci mezi Evropským 
hospodářským společenstvím a Evropským 
společenstvím pro atomovou energii a 
Svazem sovětských socialistických 
republik uzavřenou v prosinci 1989;
vzhledem k tomu, že tato dohoda 
neobsahuje ustanovení o lidských právech 
a nezabývá se podporou rozvoje 
demokracie, právního státu, dodržování 
základních práv a udržitelného 
hospodářského a sociálního rozvoje v této 
zemi,

A. vzhledem k tomu, že vztahy mezi 
Evropskými společenstvími a 
Turkmenskou republikou (dále jen 
Turkmenistánem) se řídí prozatímní 
dohodou o obchodu mezi EU a 
Turkmenistánem uzavřenou v roce 2009, 
která obsahuje ustanovení o lidských 
právech, jež představuje pro obě strany 
právní závazek k respektování demokracie 
a lidských práv a poskytuje možnost 
platnost dohody přerušit, pokud by jedna 
ze stran tuto zásadu porušila,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vztahy mezi 
Evropskými společenstvími a 
Turkmenskou republikou (dále jen 
Turkmenistánem) se nadále řídí dohodou o 
obchodu a obchodní a hospodářské 
spolupráci mezi Evropským 
hospodářským společenstvím a 
Evropským společenstvím pro atomovou 

A. vzhledem k tomu, že vztahy mezi 
Evropskými společenstvími a 
Turkmenskou republikou (dále jen 
Turkmenistánem) se řídí prozatímní
dohodou o obchodu mezi EU a 
Turkmenistánem uzavřenou v roce 2009, 
která obsahuje ustanovení o lidských 
právech, jež obě strany z právního 
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energii a Svazem sovětských 
socialistických republik uzavřenou
v prosinci 1989; vzhledem k tomu, že tato 
dohoda neobsahuje ustanovení o lidských 
právech a nezabývá se podporou rozvoje 
demokracie, právního státu, dodržování 
základních práv a udržitelného 
hospodářského a sociálního rozvoje v této 
zemi,

hlediska zavazuje k respektování 
demokracie a lidských práv a poskytuje 
možnost platnost dohody přerušit, pokud 
by jedna ze stran tuto zásadu porušila,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že vztahy mezi 
Evropskými společenstvími a 
Turkmenskou republikou (dále jen 
Turkmenistánem) se nadále řídí dohodou o 
obchodu a obchodní a hospodářské
spolupráci mezi Evropským 
hospodářským společenstvím a 
Evropským společenstvím pro atomovou 
energii a Svazem sovětských 
socialistických republik uzavřenou 
v prosinci 1989; vzhledem k tomu, že tato 
dohoda neobsahuje ustanovení o lidských 
právech a nezabývá se podporou rozvoje 
demokracie, právního státu, dodržování
základních práv a udržitelného 
hospodářského a sociálního rozvoje v této 
zemi,

A. vzhledem k tomu, že vztahy mezi 
Evropskými společenstvími a 
Turkmenskou republikou (dále jen 
Turkmenistánem) se řídí prozatímní
dohodou o obchodu mezi Evropskou unií 
a Turkmenistánem, která byla uzavřena 
v roce 2009, vstoupila v platnost v srpnu 
2010 a obsahuje ustanovení o lidských 
právech, jež obě strany z právního 
hlediska zavazuje k respektování 
demokratických zásad a základních a 
lidských práv a poskytuje možnost platnost 
dohody přerušit, pokud by jedna ze stran 
tento základní prvek dohody porušila,

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že i nadále platí 
kritéria pro hodnocení pokroku v oblasti 
lidských práv v Turkmenistánu, která 
Parlament stanovil v letech 2006 a 2008 a 
poté opět v roce 2009; vzhledem k tomu, 
že plnění těchto kritérií by mělo být pro 
turkmenské orgány naléhavou prioritou, a 
vzhledem k tomu, že EU by dodržování 
těchto kritérií měla pokládat za 
předběžnou podmínku pro uzavření 
jakékoliv smlouvy o spolupráci,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
David Martin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že postoj EU k pěti 
středoasijským republikám by měl být 
vázán na skutečnou a konkrétní 
připravenost každé z těchto zemí 
angažovat se na poli reforem a zachovávat 
demokratické hodnoty a lidská práva, a to 
by mělo náležitě ovlivňovat vzájemné 
vztahy,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že postoj EU k pěti 
středoasijským republikám by měl být 
vázán na skutečnou a konkrétní 
připravenost každé z těchto zemí 
angažovat se na poli reforem a zachovávat 
demokratické hodnoty a lidská práva, a to 
by mělo náležitě ovlivňovat vzájemné 
vztahy,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že plně ratifikovaná 
dohoda o partnerství a spolupráci bude 
uzavřena na počáteční období 10 let a poté 
bude každoročně obnovována; vzhledem 
k tomu, že smluvní strany mohou dohodu o 
partnerství a spolupráci pozměnit, aby 
zohlednily nový vývoj,

C. vzhledem k tomu, že plně ratifikovaná 
dohoda o partnerství a spolupráci bude 
uzavřena na počáteční období 10 let a poté 
bude každoročně obnovována, což 
poskytne EU možnost ustoupit od 
smlouvy, pokud by vznikly vážné 
pochybnosti o dodržování lidských práv;
vzhledem k tomu, že smluvní strany 
mohou dohodu o partnerství a spolupráci 
pozměnit, aby zohlednily nový vývoj,

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament udělil svůj souhlas s prozatímní 
dohodou o obchodu s Turkmenistánem 
v dubnu 2009,

D. vzhledem k tomu, že prozatímní 
dohodu o obchodu s Turkmenistánem 
Rada s Evropským parlamentem v dubnu 
2009 konzultovala, což je zcela volitelný 
postup,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament udělil svůj souhlas s prozatímní 
dohodou o obchodu s Turkmenistánem 
v dubnu 2009,

D. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament udělil svůj souhlas s prozatímní 
dohodou o obchodu s Turkmenistánem 
v dubnu 2009 jakožto s případným 
nástrojem posílení procesu reforem 
v Turkmenistánu,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament udělil svůj souhlas s prozatímní 
dohodou o obchodu s Turkmenistánem 

D. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament udělil svůj souhlas s prozatímní 
dohodou o obchodu s Turkmenistánem 
v dubnu 2009 jakožto s případným 
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v dubnu 2009, nástrojem posílení procesu reforem 
v Turkmenistánu,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Turkmenistán 
sehrává ve Střední Asii klíčovou úlohu, 
obzvláště v energetice, což znamená, že 
jeho spolupráce s Evropskou unií je 
důležitá,

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Turkmenistán 
prošel během režimu, který byl obecně 
uznáván jako nedemokratický, 
patnáctiletým obdobím, kdy byl de facto 
izolován od mezinárodního společenství; 
vzhledem k tomu, že změna vedení, k níž 
došlo v prosinci 2006, postupně vedla k 
posílení spolupráce a kontaktů této země 
s ostatními částmi světa,

E. vzhledem k tomu, že Turkmenistán 
prošel během režimu, který byl obecně 
uznáván jako utlačovatelský, patnáctiletým 
obdobím, kdy byl de facto izolován od 
mezinárodního společenství; vzhledem 
k tomu, že změna vedení, k níž došlo 
v prosinci 2006, postupně vedla k posílení 
spolupráce a kontaktů této země 
s ostatními částmi světa; vzhledem k tomu, 
že situace v oblasti lidských práv se 
nezlepšila, občas je dokonce horší,

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že ačkoliv nový 
režim oznámil svůj záměr podstatně 
reformovat zásadní oblasti, jako jsou 
lidská práva, právní stát, demokracie a 
osobní svobody, kroky, které podnikl, 
nejsou dostatečné,

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Turkmenistán 
následně procházel významným 
reformním procesem, při němž byly 
podrobeny přezkumu základní právní 
předpisy a vznikla nová ústava; vzhledem 
k tomu, že tempo pokroku směrem 
k demokratizaci je třeba dále konsolidovat 
jednoznačnou politickou vůlí za účelem 
zlepšit několik klíčových oblastí, zejména 
osobní svobody, lidská práva, právní stát a 
odpovědnost orgánů činných v trestním 
řízení,

F. vzhledem k tomu, že Turkmenistán musí 
dosud projít významným reformním 
procesem; vzhledem k tomu, že tempo 
pokroku směrem k demokratizaci je třeba 
zrychlit a dále konsolidovat jednoznačnou 
politickou vůlí za účelem zlepšit několik 
klíčových oblastí, zejména osobní 
svobody, lidská práva, právní stát a 
odpovědnost orgánů činných v trestním 
řízení,

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Turkmenistán 
následně procházel významným reformním 
procesem, při němž byly podrobeny
přezkumu základní právní předpisy a 
vznikla nová ústava; vzhledem k tomu, že 
tempo pokroku směrem k demokratizaci je 
třeba dále konsolidovat jednoznačnou 
politickou vůlí za účelem zlepšit několik 
klíčových oblastí, zejména osobní 
svobody, lidská práva, právní stát a 
odpovědnost orgánů činných v trestním 
řízení,

F. vzhledem k tomu, že Turkmenistán 
následně procházel významným reformním 
procesem a musí ještě podrobit přezkumu
základní právní předpisy; vzhledem 
k tomu, že tempo pokroku směrem 
k demokratizaci je třeba dále konsolidovat 
jednoznačnou politickou vůlí za účelem 
zlepšit několik klíčových oblastí, zejména 
osobní svobody, lidská práva, právní stát a 
odpovědnost orgánů činných v trestním 
řízení,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Turkmenistán 
následně procházel významným reformním 
procesem, při němž byly podrobeny 
přezkumu základní právní předpisy a 
vznikla nová ústava; vzhledem k tomu, že 
tempo pokroku směrem k demokratizaci je 
třeba dále konsolidovat jednoznačnou 
politickou vůlí za účelem zlepšit několik 
klíčových oblastí, zejména osobní 
svobody, lidská práva, právní stát a 
odpovědnost orgánů činných v trestním 
řízení,

F. vzhledem k tomu, že Turkmenistán 
následně procházel reformním procesem, 
při němž byly podrobeny přezkumu 
základní právní předpisy a vznikla nová 
ústava; vzhledem k tomu, že tempo 
pokroku směrem k demokratizaci je třeba 
dále konsolidovat jednoznačnou politickou 
vůlí za účelem zlepšit několik klíčových 
oblastí, zejména osobní svobody, lidská 
práva, právní stát a odpovědnost orgánů 
činných v trestním řízení,

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že v Turkmenistánu 
chybí adekvátní nezávislé nevládní 
organizace, zejména organizace zabývající 
se otázkami lidských práv; vzhledem k 
tomu, že mezinárodní nevládní organizace 
nemají možnost získat potřebná víza;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že Komise pro 
mezinárodní náboženskou svobodu 
působící v USA řadí Turkmenistán na 
seznam zemí, kde je vyznávání 
náboženství omezováno a zneužíváno, 
považuje jej za „zemi vzbuzující zvláštní 
obavy“ a došla k závěru, že turkmenská 
vláda svobodné vyznávání náboženství 
prakticky i nadále omezuje,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že článek 2 
navrhované dohody o partnerství a 
spolupráci stanoví, že základní podmínkou 
spolupráce je dodržování demokracie a 
lidských práv; a vzhledem k tomu, že 
dohoda o partnerství a spolupráci je 
důležitým krokem pro to, aby se 
Turkmenistán otevřel Evropské unii a aby 
dokončil svůj vnitřní proces 
demokratizace,

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
demokracie a lidských práv oběma 
stranami dohody by mělo být pro 
Evropskou unii základní podmínkou 
veškeré spolupráce, 

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že článek 2 
navrhované dohody o partnerství a 
spolupráci stanoví, že základní podmínkou 
spolupráce je dodržování demokracie a 
lidských práv; a vzhledem k tomu, že 
dohoda o partnerství a spolupráci je 
důležitým krokem pro to, aby se 
Turkmenistán otevřel Evropské unii a aby 
dokončil svůj vnitřní proces 
demokratizace,

G. vzhledem k tomu, že článek 2 
navrhované dohody o partnerství a 
spolupráci potvrzuje ustanovení článku 1 
prozatímní dohody o obchodu a 
zdůrazňuje, že základní podmínkou 
spolupráce je dodržování demokracie a 
lidských práv; a vzhledem k tomu, že 
dohoda o partnerství a spolupráci je 
důležitým krokem pro to, aby se 
Turkmenistán otevřel Evropské unii a aby 
dokončil svůj vnitřní proces 
demokratizace,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že článek 2 
navrhované dohody o partnerství a 
spolupráci stanoví, že základní podmínkou 
spolupráce je dodržování demokracie a 
lidských práv; a vzhledem k tomu, že 
dohoda o partnerství a spolupráci je 
důležitým krokem pro to, aby se 
Turkmenistán otevřel Evropské unii a aby 
dokončil svůj vnitřní proces 
demokratizace,

G. vzhledem k tomu, že článek 2 
navrhované dohody o partnerství a 
spolupráci stanoví, že základní podmínkou 
spolupráce je dodržování demokracie a 
lidských práv; a vzhledem k tomu, že 
dohoda o partnerství a spolupráci může být
důležitým krokem pro to, aby se 
Turkmenistán otevřel Evropské unii a aby 
dokončil svůj vnitřní proces 
demokratizace,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že článek 2 
navrhované dohody o partnerství a 
spolupráci stanoví, že základní podmínkou 
spolupráce je dodržování demokracie a 
lidských práv; a vzhledem k tomu, že 
dohoda o partnerství a spolupráci je 
důležitým krokem pro to, aby se 
Turkmenistán otevřel Evropské unii a aby 
dokončil svůj vnitřní proces 
demokratizace,

G. vzhledem k tomu, že článek 2 
navrhované dohody o partnerství a 
spolupráci stanoví, že základní podmínkou 
spolupráce je dodržování demokracie a 
lidských práv; a vzhledem k tomu, že 
dohoda o partnerství a spolupráci by měla 
být důležitým krokem pro to, aby se 
Turkmenistán otevřel Evropské unii a aby 
dokončil svůj vnitřní proces 
demokratizace,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že zdůrazňuje 
zásadní význam, jaký mají hospodářské a 
obchodní vztahy pro obě strany z hlediska 
zlepšení demokracie v Turkmenistánu a 
sociální a ekonomické situace 
turkmenského lidu,

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
navzdory slibnému pokroku, k němuž 
v poslední době dochází, nadále 
neuspokojivý; nicméně pevně věří, že 
vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může 
ambiciózní formální dohoda zásadně 
přispět k urychlení reforem v této zemi a k 
posílení spolupráce;

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
navzdory pokroku, k němuž v poslední 
době dochází, nadále neuspokojivý; je 
přesvědčen o tom, že je nyní na 
Turkmenistánu, aby učinil konkrétní 
kroky ke zlepšení svých výsledků na poli 
lidských práv, jak se uvádí v usnesení 
Evropského parlamentu z dubna 2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 

1. vyjadřuje politování nad tím, že stav 
demokracie, právního státu a dodržování 
lidských práv a základních svobod je 
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navzdory slibnému pokroku, k němuž 
v poslední době dochází, nadále 
neuspokojivý; nicméně pevně věří, že 
vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může 
ambiciózní formální dohoda zásadně 
přispět k urychlení reforem v této zemi a k 
posílení spolupráce;

v Turkmenistánu navzdory slibnému 
počátečnímu vývoji v roce 2006, nadále 
neuspokojivý; pevně věří, že je nyní na 
Turkmenistánu, aby učinil konkrétní 
kroky ke zlepšení svých výsledků na poli 
lidských práv, jak se uvádí v usnesení 
Evropského parlamentu z dubna 2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
navzdory slibnému pokroku, k němuž 
v poslední době dochází, nadále 
neuspokojivý; nicméně pevně věří, že 
vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může 
ambiciózní formální dohoda zásadně 
přispět k urychlení reforem v této zemi a k 
posílení spolupráce;

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
nadále mimořádně neuspokojivý a že tyto 
zásady jsou porušovány ve velké míře; 
pevně proto věří, že uzavření dohody o 
partnerství a spolupráci mezi Evropským 
společenstvím a jejich členskými státy na 
jedné straně a Turkmenistánem na straně 
druhé není za těchto podmínek a v tomto 
okamžiku možné;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu –
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navzdory slibnému pokroku, k němuž 
v poslední době dochází, nadále 
neuspokojivý; nicméně pevně věří, že
vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může 
ambiciózní formální dohoda zásadně 
přispět k urychlení reforem v této zemi a k 
posílení spolupráce;

navzdory slibnému počátečnímu vývoji 
v roce 2006 i navzdory loňskému uzavření 
prozatímní dohody o obchodu s touto zemí 
– nadále neuspokojivý; pevně věří, že je 
nyní na Turkmenistánu, aby učinil 
konkrétní kroky ke zlepšení svých 
výsledků na poli lidských práv, jak se 
uvádí v usnesení Evropského parlamentu 
z dubna 2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Paolo Bartolozzi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
navzdory slibnému pokroku, k němuž 
v poslední době dochází, nadále 
neuspokojivý; nicméně pevně věří, že 
vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může 
ambiciózní formální dohoda zásadně 
přispět k urychlení reforem v této zemi a k 
posílení spolupráce;

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
nadále neuspokojivý; nicméně pevně věří, 
že vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může
ambiciózní formální dohoda, jakou je 
navrhovaná dohoda o partnerství a 
spolupráci, zásadně přispět k urychlení 
reforem v této zemi a k posílení 
spolupráce; poznamenává, že taková 
dohoda by zřízením výboru pro 
parlamentní spolupráci (podle článku 82) 
rovněž vytvořila náležitý parlamentní 
orgán, který by bedlivě sledoval vývoj v 
určených oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
navzdory slibnému pokroku, k němuž 
v poslední době dochází, nadále 
neuspokojivý; nicméně pevně věří, že 
vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může 
ambiciózní formální dohoda zásadně 
přispět k urychlení reforem v této zemi a k 
posílení spolupráce;

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
navzdory omezenému a nestabilnímu 
pokroku, k němuž v poslední době dochází, 
nadále neuspokojivý; nicméně pevně věří, 
že vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může 
ambiciózní formální dohoda zásadně 
přispět k urychlení reforem v této zemi a k 
posílení spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
navzdory slibnému pokroku, k němuž 
v poslední době dochází, nadále 
neuspokojivý; nicméně pevně věří, že 
vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může 
ambiciózní formální dohoda zásadně 
přispět k urychlení reforem v této zemi a k 
posílení spolupráce;

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
navzdory pokroku, k němuž v poslední 
době dochází, nadále neuspokojivý; 
nicméně pevně věří, že vztahy mezi 
Evropskou unií a Turkmenistánem dosáhly 
bodu, kdy může ambiciózní formální 
dohoda zásadně přispět k urychlení 
reforem v této zemi a k posílení 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
navzdory slibnému pokroku, k němuž 
v poslední době dochází, nadále 
neuspokojivý; nicméně pevně věří, že 
vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může 
ambiciózní formální dohoda zásadně 
přispět k urychlení reforem v této zemi a k 
posílení spolupráce;

1. je si vědom toho, že stav demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu 
navzdory slibnému pokroku, k němuž 
v poslední době dochází, nadále 
neuspokojivý; nicméně pevně věří, že 
vztahy mezi Evropskou unií a 
Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může 
ambiciózní formální dohoda zásadně 
přispět k dalšímu urychlení reforem v této 
zemi a k posílení spolupráce;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
David Martin

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje fakt, že prozatímní dohoda, 
která vstoupila v platnost v srpnu 2010, je 
konkrétní známkou připravenosti EU 
spolupracovat s Turkmenistánem za 
účelem navázání a rozvoje plodných a 
vzájemně přínosných dvoustranných 
vztahů; poukazuje nicméně na to, že 
kritéria, která Evropský parlament vytyčil 
ve své zprávě v únoru 2008, je stále 
zapotřebí splnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzdvihuje význam větší angažovanosti 
EU v Turkmenistánu s cílem zaručit v této 
zemi udržitelné zlepšování a zajistit, aby 
EU ve srovnání s ostatními 
zainteresovanými stranami neztrácela v 
této oblasti vliv; v této souvislosti 
připomíná, že dohoda o partnerství a 
spolupráci je založena na zachovávání 
základních svobod, lidských práv a 
právního státu; 

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje fakt, že prozatímní 
dohoda, která vstoupila v platnost v srpnu 
2010, je konkrétní známkou připravenosti 
EU spolupracovat s Turkmenistánem za 
účelem navázání a rozvoje plodných a 
vzájemně přínosných dvoustranných 
vztahů; poukazuje nicméně na to, že 
kritéria, která Evropský parlament vytyčil 
ve své zprávě v únoru 2008, je stále 
zapotřebí splnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. přijímá proto rozhodnutí odložit 
projednávání dohody o partnerství a 
spolupráci postupem souhlasu na září 
2011 a žádá Komisi, aby na začátku 
tohoto měsíce předložila Parlamentu 
zprávu o tom, jak prozatímní dohoda za 
první rok své platnosti ovlivnila vztahy 
mezi EU a Turkmenistánem, a to zejména 
s ohledem na kritéria stanovená EP v 
únoru 2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost, zřízení Evropské 
služby pro vnější činnost a potřeba silnější 
a celistvější přítomnosti EU ve Střední 
Asii vyžadují ambicióznější závazek ze 
strany EU, k němuž přispěje ratifikace 
této smlouvy;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost, zřízení Evropské 

2. zdůrazňuje, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost, zřízení Evropské 
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služby pro vnější činnost a potřeba silnější 
a celistvější přítomnosti EU ve Střední Asii 
vyžadují ambicióznější závazek ze strany 
EU, k němuž přispěje ratifikace této 
smlouvy;

služby pro vnější činnost a potřeba silnější 
a celistvější přítomnosti EU ve Střední Asii 
vyžadují ambicióznější závazek ze strany 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost, zřízení Evropské 
služby pro vnější činnost a potřeba silnější 
a celistvější přítomnosti EU ve Střední Asii 
vyžadují ambicióznější závazek ze strany 
EU, k němuž přispěje ratifikace této 
smlouvy;

2. zdůrazňuje, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost, zřízení Evropské 
služby pro vnější činnost a potřeba silnější 
a celistvější přítomnosti EU ve Střední Asii 
vyžadují ambicióznější závazek ze strany 
EU, která v rámci každého balíčku 
iniciativ usilujících o sblížení jasně 
formuluje, co od Turkmenistánu očekává, 
včetně měřítek pro hodnocení toho, jak 
Turkmenistán tato očekávání plní; 

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost, zřízení Evropské 
služby pro vnější činnost a potřeba silnější 
a celistvější přítomnosti EU ve Střední Asii 
vyžadují ambicióznější závazek ze strany 
EU, k němuž přispěje ratifikace této 
smlouvy;

2. zdůrazňuje, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost, zřízení Evropské 
služby pro vnější činnost a potřeba silnější 
a celistvější přítomnosti EU ve Střední Asii 
vyžadují ambicióznější závazek ze strany 
EU, která v rámci souboru iniciativ 
usilujících o sblížení jasně formuluje, co 
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od Turkmenistánu očekává, včetně 
měřítek pro hodnocení toho, jak 
Turkmenistán tato očekávání plní;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a vysokého zástupce, aby 
poté, co bude dohoda o partnerství a 
spolupráci ratifikována, přistoupili po 
dohodě s turkmenskou vládou co nejdříve 
k vytvoření stálé delegace EU 
v Ašchabadu;

3. opět potvrzuje, že stále platí kritéria pro 
hodnocení pokroku v oblasti lidských práv 
v Turkmenistánu, která Parlament 
stanovil v letech 2006 a 2008 a poté opět v 
roce 2009, včetně bezpodmínečného 
propuštění všech politických vězňů, 
odstranění všech překážek bránících 
svobodnému cestování a volnému vstupu 
nezávislých pozorovatelů, a to včetně 
Mezinárodního červeného kříže, dalšího 
zlepšení situace týkající se občanských 
svobod, i z hlediska nevládních 
organizací, a provedení reforem na všech 
úrovních a ve všech oblastech správy; 
žádá turkmenské orgány, aby přednostně 
plnily tato kritéria a zejména, aby 
propustily politické vězně Annakurbana
Amanklyčeva a Sapardurdyho Chajieva, 
který pracoval pro humanitární 
organizace, a disidenta Gulgeldyho 
Annaniazova; 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a vysokého zástupce, aby 
poté, co bude dohoda o partnerství a 
spolupráci ratifikována, přistoupili po 
dohodě s turkmenskou vládou co nejdříve 
k vytvoření stálé delegace EU 
v Ašchabadu;

3. vyzývá Radu a vysokou představitelku, 
aby po dohodě s turkmenskou vládou co 
nejdříve přistoupily k vytvoření stálé 
delegace EU v Ašchabadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a vysokého zástupce, aby 
poté, co bude dohoda o partnerství a 
spolupráci ratifikována, přistoupili po 
dohodě s turkmenskou vládou co nejdříve 
k vytvoření stálé delegace EU 
v Ašchabadu;

3. vyzývá Radu a vysokou představitelku, 
aby přistoupily po dohodě s turkmenskou 
vládou co nejdříve k vytvoření stálé 
delegace EU v Ašchabadu; připomíná, že 
delegaci je možné vytvořit, aniž by byla 
uzavřena dohoda o partnerství a 
spolupráci, jak tomu bylo v roce 2004 v 
Tádžikistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že dříve přijaté závazky k 
vytvoření delegace EU je stále třeba splnit 
nejen v Turkmenistánu, ale i v 
Uzbekistánu, s nímž byla uzavřena 
dohoda o partnerství a spolupráci před 
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více než deseti lety, a připomíná rovněž, že 
delegaci je možné vytvořit, aniž by byla 
uzavřena dohoda o partnerství a 
spolupráci, jak tomu bylo v roce 2004 v 
Tádžikistánu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby Evropskému 
parlamentu předala nejpodstatnější 
informace o pokroku reforem a vývoji v 
oblasti lidských práv;

Or. el

Pozměňovací návrh 45
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se proto, že by dohoda o 
partnerství a spolupráci měla být 
ratifikována, a naléhavě vyzývá členské 
státy, které zatím nedokončily ratifikační 
proces, aby tak co nejdříve učinily;

vypouští se

Or. en



AM\850722CS.doc 25/87 PE448.939v02-00

CS

Pozměňovací návrh 46
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se proto, že by dohoda o 
partnerství a spolupráci měla být 
ratifikována, a naléhavě vyzývá členské 
státy, které zatím nedokončily ratifikační 
proces, aby tak co nejdříve učinily;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se proto, že by dohoda o 
partnerství a spolupráci měla být 
ratifikována, a naléhavě vyzývá členské 
státy, které zatím nedokončily ratifikační 
proces, aby tak co nejdříve učinily;

4. domnívá se nicméně, že Turkmenistán 
musí podniknout konkrétní kroky ke 
zlepšení situace týkající se lidských práv a 
že dohoda o partnerství a spolupráci by 
v současné době neměla být ratifikována; 
vyzývá k tomu, aby byl postoj Parlamentu 
za rok opět přezkoumán;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se proto, že by dohoda o 
partnerství a spolupráci měla být 
ratifikována, a naléhavě vyzývá členské 

4. domnívá se proto, že před ratifikací 
dohody o partnerství a spolupráci musí 
Turkmenistán podniknout konkrétní 
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státy, které zatím nedokončily ratifikační 
proces, aby tak co nejdříve učinily;

kroky ke zlepšení situace týkající se 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se proto, že by dohoda o 
partnerství a spolupráci měla být 
ratifikována, a naléhavě vyzývá členské 
státy, které zatím nedokončily ratifikační 
proces, aby tak co nejdříve učinily;

4. domnívá se proto, že dohoda o 
partnerství a spolupráci musí být 
ratifikována, a naléhavě vyzývá členské 
státy, které zatím nedokončily ratifikační 
proces, aby tak co nejdříve učinily;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl
v oblasti budování demokracie a 
dodržování lidských práv určitého, i když 
omezeného pokroku, ale že situace je i 
nadále nestálá a může dojít k jejímu 
zhoršení; žádá proto, aby dohoda o 
partnerství a spolupráci byla každé dva 
roky a v souladu se zásadou zakotvenou 
v jejím článku 2 podrobována ze strany 
Rady, Komise a Parlamentu přezkumu; 
zdůrazňuje, že v případě trvalého 
porušování lidských práv je možno dohodu 
o partnerství a spolupráci pozastavit;

5. vyslovuje politování nad tím, že 
Turkmenistán nedosáhl v oblasti budování 
demokracie a dodržování lidských práv 
žádného hmatatelného pokroku; 
zdůrazňuje, že v případě trvalého 
porušování lidských práv je možno dohodu 
o partnerství a spolupráci pozastavit, 
ačkoliv je to možnost, kterou Komise a 
Rada ve skutečnosti využívají zřídka a 
pouze částečně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl 
v oblasti budování demokracie a 
dodržování lidských práv určitého, i když 
omezeného pokroku, ale že situace je i 
nadále nestálá a může dojít k jejímu 
zhoršení; žádá proto, aby dohoda o 
partnerství a spolupráci byla každé dva 
roky a v souladu se zásadou zakotvenou 
v jejím článku 2 podrobována ze strany 
Rady, Komise a Parlamentu přezkumu;
zdůrazňuje, že v případě trvalého 
porušování lidských práv je možno dohodu 
o partnerství a spolupráci pozastavit;

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl 
v oblasti budování demokracie a 
dodržování lidských práv určitého, i když 
omezeného pokroku, ale že situace je i 
nadále nestálá a může dojít k jejímu 
zhoršení; zdůrazňuje, že v případě trvalého 
porušování lidských práv je možno dohodu 
o partnerství a spolupráci pozastavit, 
ačkoliv je to možnost, kterou Komise a 
Rada ve skutečnosti využívají zřídka a 
pouze částečně;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl 
v oblasti budování demokracie a 
dodržování lidských práv určitého, i když
omezeného pokroku, ale že situace je i 
nadále nestálá a může dojít k jejímu 
zhoršení; žádá proto, aby dohoda o 
partnerství a spolupráci byla každé dva 
roky a v souladu se zásadou zakotvenou 
v jejím článku 2 podrobována ze strany 
Rady, Komise a Parlamentu přezkumu; 
zdůrazňuje, že v případě trvalého 
porušování lidských práv je možno dohodu 

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl 
v oblasti budování demokracie a 
dodržování lidských práv nestabilního a
omezeného pokroku, který byl provázen 
několika nezdary v těchto oblastech; žádá 
proto, aby dohoda o partnerství a 
spolupráci byla každé dva roky v souladu 
se zásadou zakotvenou v jejím článku 2 
podrobována ze strany Rady, Komise a 
Parlamentu přezkumu, při němž bude 
v souladu s předchozími usneseními 
Evropského parlamentu z let 2006, 2008 a 
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o partnerství a spolupráci pozastavit; 2009 přihlédnuto k dále zmiňovaným 
kritériím; zdůrazňuje, že v případě 
trvalého porušování lidských práv je 
možno dohodu o partnerství a spolupráci 
pozastavit;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl 
v oblasti budování demokracie a dodržování 
lidských práv určitého, i když omezeného 
pokroku, ale že situace je i nadále nestálá a 
může dojít k jejímu zhoršení; žádá proto, aby 
dohoda o partnerství a spolupráci byla každé 
dva roky a v souladu se zásadou zakotvenou 
v jejím článku 2 podrobována ze strany 
Rady, Komise a Parlamentu přezkumu; 
zdůrazňuje, že v případě trvalého 
porušování lidských práv je možno dohodu
o partnerství a spolupráci pozastavit;

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl 
v oblasti budování demokracie a dodržování 
lidských práv určitého, i když omezeného 
pokroku, ale že situace je i nadále nestálá a 
může dojít k jejímu zhoršení; žádá proto, aby 
dohoda o partnerství a spolupráci byla každé 
dva roky a v souladu se zásadou zakotvenou 
v jejím článku 2 podrobována ze strany 
Rady, Komise a Parlamentu přezkumu; 
zdůrazňuje, že je možno od dohody o 
partnerství a spolupráci odstoupit a že k 
tomuto odstoupení může vést zpráva, kterou 
každého půl roku předkládá podvýbor pro 
lidská práva parlamentnímu Výboru pro 
zahraniční věci a jež popisuje pokrok a 
zlepšení v oblasti svobody projevu a svobody 
sdělovacích prostředků, práva občanů 
cestovat do zahraničí, zacházení s vězni a 
dodržování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl 
v oblasti budování demokracie a 
dodržování lidských práv určitého, i když 
omezeného pokroku, ale že situace je i 
nadále nestálá a může dojít k jejímu 
zhoršení; žádá proto, aby dohoda o 
partnerství a spolupráci byla každé dva 
roky a v souladu se zásadou zakotvenou 
v jejím článku 2 podrobována ze strany 
Rady, Komise a Parlamentu přezkumu; 
zdůrazňuje, že v případě trvalého 
porušování lidských práv je možno dohodu 
o partnerství a spolupráci pozastavit;

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl 
v oblasti budování demokracie a 
dodržování lidských práv určitého, i když 
omezeného pokroku, alespoň na úrovni 
právních předpisů, ale že situace je i 
nadále nestálá a může dojít k jejímu 
zhoršení, jelikož k systematickému 
porušování demokracie a práv stále 
dochází, zejména k porušování svobody 
pohybu; žádá proto, aby dohoda o 
partnerství a spolupráci byla každé dva 
roky v souladu se zásadou zakotvenou 
v jejím článku 2 podrobována ze strany 
vysoké představitelky / místopředsedkyně 
Komise, Rady, Komise a Parlamentu
přezkumu, a rovněž žádá o to, aby vysoká 
představitelka / místopředsedkyně Komise 
a Komise dostály svému nedávnému 
závazku informovat Parlament o své 
práci; zdůrazňuje, že v případě jakéhokoli 
doloženého porušování lidských práv je 
možno dohodu o partnerství a spolupráci 
pozastavit a že výsledkem přezkumu by 
měla být konkrétní doporučení jak pro 
turkmenskou vládu, tak i pro strategii EU 
ve vztahu k této zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl 
v oblasti budování demokracie a 
dodržování lidských práv určitého, i když 
omezeného pokroku, ale že situace je i 
nadále nestálá a může dojít k jejímu 
zhoršení; žádá proto, aby dohoda o 

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl 
v oblasti budování demokracie a 
dodržování lidských práv určitého, i když 
omezeného pokroku, ale že situace je i 
nadále nestálá a může dojít k jejímu 
zhoršení; žádá proto, aby dohoda o 
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partnerství a spolupráci byla každé dva 
roky a v souladu se zásadou zakotvenou 
v jejím článku 2 podrobována ze strany 
Rady, Komise a Parlamentu přezkumu; 
zdůrazňuje, že v případě trvalého 
porušování lidských práv je možno dohodu 
o partnerství a spolupráci pozastavit;

partnerství a spolupráci byla po ratifikaci 
každé dva roky a v souladu se zásadou 
zakotvenou v jejím článku 2 podrobována 
ze strany Rady, Komise a Parlamentu 
přezkumu; zdůrazňuje, že v případě 
trvalého porušování lidských práv je 
možno dohodu o partnerství a spolupráci 
pozastavit;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. opět potvrzuje, že stále platí kritéria 
pro hodnocení pokroku v oblasti lidských 
práv v Turkmenistánu, která Parlament 
stanovil v letech 2006 a 2008 a poté opět v 
roce 2009, včetně nezbytného 
bezpodmínečného propuštění všech 
politických vězňů, odstranění všech 
překážek bránících svobodnému cestování 
a volnému vstupu nezávislých 
pozorovatelů, a to včetně Mezinárodního 
červeného kříže, dalšího zlepšení situace 
týkající se občanských svobod, i z hlediska 
nevládních organizací, a provedení 
reforem na všech úrovních a ve všech 
oblastech správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. opět potvrzuje, že stále platí kritéria 
pro hodnocení pokroku v oblasti lidských 
práv v Turkmenistánu, která Parlament 
stanovil v letech 2006, 2008 a 2009, včetně 
nezbytného bezpodmínečného propuštění 
všech politických vězňů, odstranění všech 
překážek bránících svobodnému cestování 
a volnému vstupu nezávislých 
pozorovatelů, a to včetně Mezinárodního 
červeného kříže, dalšího zlepšení situace 
týkající se občanských svobod, i z hlediska 
nevládních organizací, a provedení 
reforem na všech úrovních a ve všech 
oblastech správy; žádá turkmenské 
orgány, aby tato kritéria plnily 
přednostně;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že ratifikace dohody 
o partnerství a spolupráci představuje 
důležitý krok k větší spolupráci s 
Turkmenistánem ve všech oblastech, 
včetně lidských práv, nikoliv známku 
schvalování kterékoliv politické síly této 
země, a že by ji tedy nikdo neměl využívat 
jako nástroj propagandy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je nutné, aby Evropský 
parlament v nadcházejících letech pečlivě 
sledoval a monitoroval vývoj 
v Turkmenistánu a provádění dohody 
o partnerství a spolupráci (DPS); vyzývá 
proto ESVČ a Parlament, aby v souladu 
se zásadami zakotvenými v článku 2 této 
dohody vytvořily pro DPS dvouletý 
monitorovací mechanismus, jehož 
součástí bude mechanismus pro dialog 
s občanskou společností; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby byl tento mechanismus 
založen na závazných lhůtách pro plnění 
povinností a zahrnoval konkrétní 
a proveditelná doporučení podporovaná 
oběma stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Turkmenistán je 
signatářem většiny hlavních mezinárodních 
dohod a je tedy povinen za všech okolností 
dodržovat a chránit lidská práva; vyjadřuje 
svou ochotu zvýšit podporu EU v oblasti 
demokracie a lidských práv, zejména 
plným využitím evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva a dalšími 
prostředky k podpoře procesu reforem 
v této zemi;

6. zdůrazňuje, že Turkmenistán je 
signatářem většiny hlavních mezinárodních 
dohod a je tedy povinen za všech okolností 
dodržovat a chránit lidská práva; vyjadřuje 
svou ochotu zvýšit podporu EU v oblasti 
demokracie a lidských práv, bude-li 
zaměřena na transparentní 
a demokratická opatření na podporu 
turkmenských demokratických 
a pokrokových občanských iniciativ 
způsobem, jenž nebude zasahovat do 
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suverenity Turkmenistánu;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Turkmenistán je 
signatářem většiny hlavních
mezinárodních dohod a je tedy povinen za 
všech okolností dodržovat a chránit lidská 
práva; vyjadřuje svou ochotu zvýšit 
podporu EU v oblasti demokracie 
a lidských práv, zejména plným využitím 
evropského nástroje pro demokracii 
a lidská práva a dalšími prostředky 
k podpoře procesu reforem v této zemi;

6. připomíná, že Turkmenistán je 
signatářem několika mezinárodních dohod, 
včetně Mezinárodního paktu 
o občanských a politických právech
a Úmluvy OSN proti mučení, a je tedy 
povinen za všech okolností dodržovat 
a chránit lidská práva; vyjadřuje svou 
ochotu zvýšit podporu EU v oblasti 
demokracie a lidských práv, zejména 
plným využitím evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva a dalšími 
prostředky k podpoře reformního procesu 
v této zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Turkmenistán je 
signatářem většiny hlavních mezinárodních 
dohod a je tedy povinen za všech okolností 
dodržovat a chránit lidská práva; vyjadřuje 
svou ochotu zvýšit podporu EU v oblasti
demokracie a lidských práv, zejména 
plným využitím evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva a dalšími 

6. zdůrazňuje, že Turkmenistán je 
signatářem většiny hlavních mezinárodních 
dohod, a je tedy povinen za všech 
okolností dodržovat a chránit lidská práva; 
vyjadřuje svou ochotu zvýšit podporu EU 
v oblasti demokratických zásad a lidských 
práv, zejména plným využitím evropského 
nástroje pro demokracii a lidská práva 
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prostředky k podpoře procesu reforem
v této zemi;

a dalšími prostředky k podpoře reformního 
procesu v této zemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je znepokojen skutečností, že pro 
případ vážného a doloženého porušení
závazků v oblasti lidských práv, která 
Turkmenistán přijal vůči EU a jejím 
občanům, neexistuje možnost rychlé 
reakce; vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby v souladu 
se smlouvami a s rámcovou dohodou 
připravila nový mechanismus, který by 
v případě porušování DPS umožňoval 
rychle reagovat a který by v případě, že by 
Turkmenistán prokazatelně porušil 
jakoukoli dohodu v oblasti lidských práv, 
jíž je smluvní stranou, vedl k okamžitému 
pozastavení DPS; konstatuje, že tento 
mechanismus by měl být spuštěn dotčenou 
zemí nebo regionální kanceláří v rámci 
ESVČ, na což by okamžitě reagoval úřad 
vysokého představitele / místopředsedy 
Komise a Rada by přijala bezprostřední 
protiopatření v souladu s čl. 218 odst. 10 
SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turkmenistán není smluvní stranou 
Římského statutu Mezinárodního 
trestního soudu; vyzývá Turkmenistán, 
aby tento statut při nejbližší příležitosti 
ratifikoval; 

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že co se týče lidských práv, 
byl mezi slovy a činy Evropského 
parlamentu v minulosti značný rozpor, 
a domnívá se, že musí být zaveden systém 
opatření, která budou na přijatá usnesení 
a rozhodnutí navazovat; žádá proto
Komisi a Radu, aby Parlament pravidelně 
informovaly o veškerém vývoji 
v Turkmenistánu, k němuž došlo po přijetí 
tohoto usnesení, aby se zajistilo, že orgány 
zvolené v příštích volebních obdobích 
budou dohodu o partnerství a spolupráci 
soustavně každé dva roky podrobovat 
přezkumu;

7. žádá Komisi a Radu, aby Parlament 
pravidelně informovaly o veškerém vývoji 
v Turkmenistánu, k němuž došlo po přijetí 
tohoto usnesení;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že co se týče lidských práv, 
byl mezi slovy a činy Evropského 
parlamentu v minulosti značný rozpor, 
a domnívá se, že musí být zaveden systém 
opatření, která budou na přijatá usnesení 
a rozhodnutí navazovat; žádá proto Komisi 
a Radu, aby Parlament pravidelně 
informovaly o veškerém vývoji 
v Turkmenistánu, k němuž došlo po přijetí 
tohoto usnesení, aby se zajistilo, že orgány 
zvolené v příštích volebních obdobích 
budou dohodu o partnerství a spolupráci 
soustavně každé dva roky podrobovat 
přezkumu;

7. domnívá se, že musí být zaveden systém 
opatření, která budou navazovat na přijatá 
usnesení a rozhodnutí; žádá Komisi 
a Radu, aby Parlament pravidelně 
informovaly o veškerém vývoji 
v Turkmenistánu, k němuž došlo po přijetí 
tohoto usnesení, i o uplatňování 
hodnotících kritérií;;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že co se týče lidských práv, 
byl mezi slovy a činy Evropského 
parlamentu v minulosti značný rozpor, 
a domnívá se, že musí být zaveden systém 
opatření, která budou na přijatá usnesení 
a rozhodnutí navazovat; žádá proto Komisi 
a Radu, aby Parlament pravidelně 
informovaly o veškerém vývoji 
v Turkmenistánu, k němuž došlo po přijetí 
tohoto usnesení, aby se zajistilo, že orgány 
zvolené v příštích volebních obdobích 
budou dohodu o partnerství a spolupráci 
soustavně každé dva roky podrobovat
přezkumu;

7. zdůrazňuje, že je důležité, aby mezi 
slovy a činy Evropského parlamentu 
v oblasti lidských práv nebyl rozpor, 
a domnívá se, že musí být zaveden systém 
opatření, která budou navazovat na přijatá 
usnesení a rozhodnutí; žádá proto Komisi 
a Radu, aby Parlament pravidelně 
informovaly o veškerém vývoji 
v Turkmenistánu, k němuž došlo po přijetí 
tohoto usnesení, s cílem zajistit, aby orgány 
zvolené v příštích volebních obdobích 
podrobovaly dohodu o partnerství 
a spolupráci každé dva roky soustavnému 
přezkumu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že co se týče lidských práv, byl 
mezi slovy a činy Evropského parlamentu 
v minulosti značný rozpor, a domnívá se, 
že musí být zaveden systém opatření, která 
budou na přijatá usnesení a rozhodnutí 
navazovat; žádá proto Komisi a Radu, aby 
Parlament pravidelně informovaly 
o veškerém vývoji v Turkmenistánu, 
k němuž došlo po přijetí tohoto usnesení, 
aby se zajistilo, že orgány zvolené 
v příštích volebních obdobích budou
dohodu o partnerství a spolupráci 
soustavně každé dva roky podrobovat 
přezkumu;

7. vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že v oblasti lidských práv 
nebyla zohledňována doporučení
Evropského parlamentu, a domnívá se, že 
musí být zaveden systém opatření, která 
budou na přijatá usnesení a rozhodnutí 
navazovat; žádá proto Komisi a Radu, aby 
Parlament pravidelně informovaly 
o veškerém vývoji v Turkmenistánu, 
k němuž došlo po přijetí tohoto usnesení, 
s cílem zajistit, aby orgány zvolené 
v příštích volebních obdobích mohly 
soustavně uplatňovat dvouletý
monitorovací mechanismus dohody  
o partnerství a spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že co se týče lidských práv, 
byl mezi slovy a činy Evropského 
parlamentu v minulosti značný rozpor, 
a domnívá se, že musí být zaveden systém 
opatření, která budou na přijatá usnesení 
a rozhodnutí navazovat; žádá proto Komisi 
a Radu, aby Parlament pravidelně 
informovaly o veškerém vývoji 
v Turkmenistánu, k němuž došlo po přijetí 

7. vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že co se týče lidských práv, 
byl mezi slovy a činy Evropského 
parlamentu v minulosti značný rozpor, 
a domnívá se, že musí být zaveden systém 
opatření, která budou na přijatá usnesení 
a rozhodnutí navazovat; žádá proto Komisi 
a Radu, aby Parlament pravidelně 
informovaly o veškerém vývoji 
v Turkmenistánu, k němuž došlo po přijetí 
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tohoto usnesení, aby se zajistilo, že orgány 
zvolené v příštích volebních obdobích 
budou dohodu o partnerství a spolupráci 
soustavně každé dva roky podrobovat 
přezkumu;

tohoto usnesení, s cílem zajistit, aby orgány 
zvolené v příštích volebních obdobích 
podrobovaly dohodu o partnerství 
a spolupráci každé dva roky soustavnému
přezkumu, v jehož rámci zohlední 
hodnotící kritéria stanovená v usneseních 
Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že významné pokročení ve 
vztazích mezi EU a Turkmenistánem 
představuje zlepšení vízového režimu, a je 
znepokojen počtem případů, kdy 
turkmenská vláda bez jakéhokoli 
zdůvodnění zamítla občanům EU vstupní 
víza; vyzývá turkmenskou vládu, aby 
důsledně přehodnotila své 
netransparentní postupy v udělování víz 
a ve všech dalších oblastech s cílem 
chránit práva občanů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 

8. zdůrazňuje, že EU a Turkmenistán již 
spolu navázaly strukturovaný dialog 
o lidských právech, který však zatím 
nepřinesl konkrétní výsledky; pochybuje 
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aktéry turkmenské společnosti; vítá 
zřízení výboru pro parlamentní spolupráci 
mezi Evropským parlamentem 
a turkmenským parlamentem (Medžlis) 
podle článku 82 dohody o partnerství 
a spolupráci a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
Evropský parlament vývoj 
v Turkmenistánu a uplatňování dohody 
o partnerství a spolupráci v následujících 
letech úzce sledoval a monitoroval;

o tom, že DPS bude v současné době 
jakkoli přínosná nad rámec formálního 
dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá 
zřízení výboru pro parlamentní spolupráci 
mezi Evropským parlamentem 
a turkmenským parlamentem (Medžlis) 
podle článku 82 dohody o partnerství 
a spolupráci a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
Evropský parlament vývoj 
v Turkmenistánu a uplatňování dohody 
o partnerství a spolupráci v následujících 
letech úzce sledoval a monitoroval;

8. zdůrazňuje, že EU a Turkmenistán již 
spolu navázaly strukturovaný dialog 
o lidských právech, který však zatím 
nepřinesl konkrétní výsledky; pochybuje 
o tom, že v současné době bude DPS 
v tomto ohledu jakkoli přínosná;
zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech pozorně
sledoval a monitoroval;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá zřízení 
výboru pro parlamentní spolupráci mezi 
Evropským parlamentem a turkmenským 
parlamentem (Medžlis) podle článku 82 
dohody o partnerství a spolupráci 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech úzce 
sledoval a monitoroval;

8. očekává, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; trvá na 
tom, že v rámci nové DPS by měl být již 
probíhající dialog mezi EU 
a Turkmenistánem o lidských právech 
transparentnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá zřízení 
výboru pro parlamentní spolupráci mezi 
Evropským parlamentem a turkmenským 
parlamentem (Medžlis) podle článku 82 
dohody o partnerství a spolupráci 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech úzce 
sledoval a monitoroval;

8. uznává, že dohoda o partnerství 
a spolupráci může výrazně podpořit
udržitelný a konstruktivní dialog, a to nejen 
mezi EU a vládou Turkmenistánu, ale se 
všemi aktéry turkmenské společnosti; vítá 
zřízení výboru pro parlamentní spolupráci 
mezi Evropským parlamentem 
a turkmenským parlamentem (Medžlis) 
podle článku 82 dohody o partnerství 
a spolupráci; zdůrazňuje, že EU 
a Turkmenistán již spolu navázaly 
strukturovaný dialog o lidských právech, 
který však zatím nepřinesl žádné 
konkrétní výsledky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá zřízení 
výboru pro parlamentní spolupráci mezi 
Evropským parlamentem a turkmenským 
parlamentem (Medžlis) podle článku 82 
dohody o partnerství a spolupráci 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech úzce
sledoval a monitoroval;

8. je přesvědčen o tom že dohoda 
o partnerství a spolupráci výrazně podpoří 
udržitelný a konstruktivní dialog, a to nejen 
mezi EU a vládou Turkmenistánu, ale se 
všemi aktéry turkmenské společnosti; vítá 
zřízení výboru pro parlamentní spolupráci 
mezi Evropským parlamentem 
a turkmenským parlamentem (Medžlis) 
podle článku 82 dohody o partnerství 
a spolupráci a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
Evropský parlament vývoj
v Turkmenistánu a uplatňování dohody 
o partnerství a spolupráci v následujících 
letech pozorně sledoval a monitoroval;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá zřízení 
výboru pro parlamentní spolupráci mezi 
Evropským parlamentem a turkmenským 
parlamentem (Medžlis) podle článku 82 
dohody o partnerství a spolupráci 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech úzce

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; v této 
souvislosti vyzývá turkmenskou vládu, aby 
zjednodušila registraci nezávislých 
nevládních organizací a aby odstranila 
překážky, které mezinárodním nevládním 
organizacím brání v získání víz; vítá 
zřízení výboru pro parlamentní spolupráci 
mezi Evropským parlamentem 
a turkmenským parlamentem (Medžlis) 
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sledoval a monitoroval; podle článku 82 dohody o partnerství 
a spolupráci a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
Evropský parlament vývoj 
v Turkmenistánu a uplatňování dohody 
o partnerství a spolupráci v následujících 
letech pozorně sledoval a monitoroval;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá zřízení 
výboru pro parlamentní spolupráci mezi 
Evropským parlamentem a turkmenským 
parlamentem (Medžlis) podle článku 82 
dohody o partnerství a spolupráci 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech úzce
sledoval a monitoroval;

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá zřízení 
výboru pro parlamentní spolupráci mezi
Evropským parlamentem a turkmenským 
parlamentem (Medžlis) podle článku 82 
dohody o partnerství a spolupráci 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech pozorně
sledoval a monitoroval, a to zejména 
v oblasti podpory demokracie, lidských 
práv a zásad právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá zřízení 
výboru pro parlamentní spolupráci mezi 
Evropským parlamentem a turkmenským 
parlamentem (Medžlis) podle článku 82 
dohody o partnerství a spolupráci 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech úzce
sledoval a monitoroval;

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný, 
transparentní, intenzivnější
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá zřízení 
výboru pro parlamentní spolupráci mezi 
Evropským parlamentem a turkmenským 
parlamentem (Medžlis) podle článku 82 
dohody o partnerství a spolupráci 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech pozorně
sledoval a monitoroval;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Paolo Bartolozzi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá zřízení 
výboru pro parlamentní spolupráci mezi 
Evropským parlamentem a turkmenským 
parlamentem (Medžlis) podle článku 82 
dohody o partnerství a spolupráci 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech úzce
sledoval a monitoroval;

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství 
a spolupráci výrazně podpoří udržitelný 
a konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU 
a vládou Turkmenistánu, ale se všemi 
aktéry turkmenské společnosti; vítá zřízení 
výboru pro parlamentní spolupráci mezi 
Evropským parlamentem a turkmenským 
parlamentem (Medžlis) podle článku 82 
dohody o partnerství a spolupráci 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský 
parlament vývoj v Turkmenistánu 
a uplatňování dohody o partnerství 
a spolupráci v následujících letech pozorně
sledoval a monitoroval, a to zejména 
prostřednictvím častějších 
meziparlamentních setkání, jejichž 
výsledkem bude stanovení pravidelného 
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harmonogramu schůzí a kontaktů v rámci 
výboru pro parlamentní spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá zřízení výboru pro parlamentní 
spolupráci mezi Evropským parlamentem 
a turkmenským parlamentem (Medžlis) 
podle článku 82 dohody o partnerství 
a spolupráci a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
Evropský parlament v následujících letech
pozorně sledoval a monitoroval vývoj 
v Turkmenistánu a uplatňování dohody 
o partnerství a spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. bere na vědomí různá obvinění 
vznesená v souvislosti s ochranou 
zahraničních zaměstnanců pracujících 
v Turkmenistánu, zejména pokud jde 
o zkorumpované úředníky vyžadující 
úplatky nebo vyvíjející různé formy 
nátlaku; vyzývá turkmenskou vládu, aby 
v souladu s ustanoveními DPS zajistila 
všem občanům EU plnou ochranu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, aby zakládání politických 
stran bylo nezávislé na zájmech stávající 
vládnoucí strany, Demokratické strany 
Turkmenistánu, a vítá vznik nové politické 
strany, strany Zemědělské; vyzývá 
turkmenské orgány, aby zajistily, že se 
všechny politické strany budou moci plně 
účastnit svobodných a spravedlivých 
voleb;

9. trvá na tom, aby zakládání politických 
stran bylo nezávislé na zájmech stávající 
vládnoucí strany, Demokratické strany 
Turkmenistánu; vyzývá turkmenské 
orgány, aby zajistily, aby se všechny 
politické strany mohly plně účastnit 
svobodných a spravedlivých voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, aby zakládání politických 
stran bylo nezávislé na zájmech stávající 
vládnoucí strany, Demokratické strany 
Turkmenistánu, a vítá vznik nové politické 
strany, strany Zemědělské; vyzývá 
turkmenské orgány, aby zajistily, že se 
všechny politické strany budou moci plně 
účastnit svobodných a spravedlivých 
voleb;

9. trvá na tom, že politické strany musí být 
zakládány nezávisle na zájmech stávající 
vládnoucí strany, Demokratické strany 
Turkmenistánu; vyzývá turkmenské 
orgány, aby zajistily, aby se všechny 
politické strany mohly plně účastnit 
svobodných a spravedlivých voleb; 
konstatuje, že parlamentních voleb v roce 
2008 se zúčastnilo 288 vládou 
schválených kandidátů z prezidentovy 
strany; shledává, že pouze jediný kandidát 
nebyl příslušníkem turkmenského etnika, 
což poukazuje na pokračující politiku 
národnostní diskriminace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. trvá na tom, aby zakládání politických 
stran bylo nezávislé na zájmech stávající 
vládnoucí strany, Demokratické strany 
Turkmenistánu, a vítá vznik nové politické 
strany, strany Zemědělské; vyzývá 
turkmenské orgány, aby zajistily, že se 
všechny politické strany budou moci plně 
účastnit svobodných a spravedlivých 
voleb;

9. trvá na tom, aby zakládání politických 
stran bylo nezávislé na zájmech stávající 
vládnoucí strany, Demokratické strany 
Turkmenistánu, a vítá vznik nové politické 
strany, strany Zemědělské; vyzývá 
turkmenské orgány, aby zajistily, aby se 
všechny politické strany mohly plně 
účastnit svobodných a spravedlivých 
voleb; konstatuje, že parlamentních voleb 
v roce 2008 se zúčastnilo 288 vládou 
schválených kandidátů z prezidentovy 
strany a že pouze jediný kandidát nebyl 
příslušníkem turkmenského etnika, což 
poukazuje na pokračující politiku 
národnostní diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 9a. zdůrazňuje, že je důležité zabývat se 
problémem naprosté absence veřejné 
odpovědnosti ze strany vlády, včetně 
pravomoci prezidenta jmenovat 
a odvolávat soudce bez parlamentního 
přezkumu; dále zdůrazňuje, že je třeba 
zřídit ústřední volební komisi, omezit 
délku funkčního období prezidenta a zřídit 
ústavní soud nebo úřad veřejného 
ochránce práv; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 86
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá spolupráci mezi vládou 
Turkmenistánu a dalšími organizacemi 
a agenturami, jako jsou OSN, EU, OBSE či 
ZTG, v oblasti reformy vládních struktur 
a demokratických postupů; poukazuje na 
to, že poučení se z osvědčených postupů, 
sledování voleb v evropských státech 
a pořádání vzdělávacích seminářů za účasti 
úředníků členských států EU jsou vítanými 
kroky v reformě politického života 
v Turkmenistánu, a vyzývá vládu 
Turkmenistánu, aby tyto programy rozšířila 
a aby v této oblasti využila nabídek 
pomoci; bere na vědomí dobrou práci 
odvedenou v Ašchabadu v souvislosti 
s projektem Domu Evropy;

10. vítá spolupráci mezi vládou 
Turkmenistánu a dalšími organizacemi 
a agenturami, jako jsou OSN, EU, OBSE či 
ZTG, v oblasti reformy vládních struktur 
a demokratických postupů, od níž se 
očekávají pozitivní výsledky; poukazuje na 
to, že poučení se z osvědčených postupů, 
sledování voleb v evropských státech 
a pořádání vzdělávacích seminářů za účasti 
úředníků členských států EU jsou vítanými 
kroky v reformě politického života 
v Turkmenistánu, na něž by měly navázat 
systémové změny, včetně přijetí náležitých 
právních předpisů a jejich řádného 
uplatňování; vyzývá vládu Turkmenistánu, 
aby tuto spolupráci a výše uvedené 
programy rozšířila a aby v těchto oblastech
využila nabídek pomoci; bere na vědomí 
dobrou práci odvedenou v Ašchabadu 
v souvislosti s projektem Domu Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá spolupráci mezi vládou 
Turkmenistánu a dalšími organizacemi 
a agenturami, jako jsou OSN, EU, OBSE či 
ZTG, v oblasti reformy vládních struktur 

10. zdůrazňuje význam účinné spolupráce
mezi vládou Turkmenistánu a dalšími 
organizacemi a agenturami, jako jsou OSN, 
EU, OBSE či ZTG, v oblasti reformy 
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a demokratických postupů; poukazuje na 
to, že poučení se z osvědčených postupů, 
sledování voleb v evropských státech 
a pořádání vzdělávacích seminářů za účasti 
úředníků členských států EU jsou vítanými 
kroky v reformě politického života 
v Turkmenistánu, a vyzývá vládu 
Turkmenistánu, aby tyto programy rozšířila 
a aby v této oblasti využila nabídek 
pomoci; bere na vědomí dobrou práci 
odvedenou v Ašchabadu v souvislosti 
s projektem Domu Evropy;

vládních struktur a demokratických 
postupů; poukazuje na to, že poučení se 
z osvědčených postupů, sledování voleb 
v evropských státech a pořádání 
vzdělávacích seminářů za účasti úředníků 
členských států EU jsou vítanými, avšak 
malými kroky v reformě politického života 
v Turkmenistánu, na něž by měly navázat 
systémové změny, včetně přijetí náležitých 
právních předpisů a jejich řádné 
uplatňování, a vyzývá vládu 
Turkmenistánu, aby tyto programy 
spolupráce rozšířila a aby v této oblasti 
využila souvisejících nabídek pomoci; bere 
na vědomí dobrou práci odvedenou 
v Ašchabadu v souvislosti s projektem 
Domu Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá spolupráci mezi vládou 
Turkmenistánu a dalšími organizacemi 
a agenturami, jako jsou OSN, EU, OBSE či 
ZTG, v oblasti reformy vládních struktur 
a demokratických postupů; poukazuje na 
to, že poučení se z osvědčených postupů, 
sledování voleb v evropských státech 
a pořádání vzdělávacích seminářů za účasti 
úředníků členských států EU jsou vítanými 
kroky v reformě politického života 
v Turkmenistánu, a vyzývá vládu 
Turkmenistánu, aby tyto programy rozšířila 
a aby v této oblasti využila nabídek 
pomoci; bere na vědomí dobrou práci 
odvedenou v Ašchabadu v souvislosti 
s projektem Domu Evropy;

10. vítá spolupráci mezi vládou 
Turkmenistánu a dalšími organizacemi 
a agenturami, jako jsou OSN, EU, OBSE či 
ZTG, v oblasti reformy vládních struktur 
a demokratických postupů; konstatuje, že 
tato spolupráce zatím nepřinesla žádné 
ovoce; poukazuje na to, že poučení se 
z osvědčených postupů, sledování voleb 
v evropských státech a pořádání 
vzdělávacích seminářů za účasti úředníků 
členských států EU jsou vítanými, ale 
malými kroky v reformě politického života 
v Turkmenistánu, na něž by měly navázat 
systémové změny, včetně přijetí náležitých 
právních předpisů a jejich řádného 
uplatňování; vyzývá vládu Turkmenistánu, 
aby programy spolupráce rozšířila a aby 
v této oblasti využila nabídek pomoci; bere 
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na vědomí dobrou práci odvedenou 
v Ašchabadu v souvislosti s projektem 
Domu Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá, že Turkmenistán ratifikoval 
řadu mezinárodních smluv o lidských 
právech, včetně Úmluvy OSN o ochraně 
práv zdravotně postižených osob; vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
zásadami právního státu plnila své 
mezinárodní závazky, které přijala 
ratifikací mezinárodních smluv a dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vítá skutečnost, že Turkmenistán 
v roce 2008 pozval zvláštní zpravodajku 
OSN pro svobodu náboženství, což byla 
první návštěva zvláštního zpravodaje OSN 
v této zemi; současně turkmenské orgány 
vyzývá, aby i zbývajícím devíti 
zpravodajům, kteří požádali o návštěvu, 
umožnili vstup do země;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se 
týče zacházení s vězni, ale poukazuje na to, 
že v této oblasti je ještě třeba mnohé 
zlepšit; za tímto účelem naléhavě vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
svými mezinárodními závazky pokročila 
ve svých reformách vězeňství; vyzývá 
ašchabadské orgány, aby zpřístupnily 
transparentní a podrobné zprávy o vězních 
držených v současné době v turkmenských 
věznicích;

11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se 
týče zacházení s vězni, ale poukazuje na 
to, že v této oblasti je ještě třeba mnohé 
zlepšit; je i nadále znepokojen častým 
zneužíváním politiky zadržování osob; za 
tímto účelem naléhavě vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
svými mezinárodními závazky pokročila 
ve svých reformách vězeňství; vyzývá 
ašchabadské orgány, aby zpřístupnily 
transparentní a podrobné informace 
o vězních držených v současné době 
v turkmenských věznicích a aby 
v celostátním rozsahu provedly 
transparentní revizi všech případů 
politických vězňů z minulých let s cílem 
stanovit jejich skutečný počet a zajistit, 
aby se oběti porušení předpisů dočkaly 
spravedlnosti; žádá okamžité propuštění 
politických vězňů Annakurbana 
Amanklyčeva a Sapardurdyho Chajieva, 
kteří pracovali pro humanitární 
organizace, a disidenta Gulgeldyho 
Annaniazova;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
László Tőkés

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se 11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se 
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týče zacházení s vězni, ale poukazuje na 
to, že v této oblasti je ještě třeba mnohé 
zlepšit; za tímto účelem naléhavě vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
svými mezinárodními závazky pokročila 
ve svých reformách vězeňství; vyzývá 
ašchabadské orgány, aby zpřístupnily 
transparentní a podrobné zprávy o vězních 
držených v současné době v turkmenských 
věznicích;

týče zacházení s vězni, ale je nadále 
znepokojen pokračujícími tvrdými 
represemi, jež mají za cíl potlačit 
občanské aktivity, a věznění osob 
z politických důvodů; dále je znepokojen 
skutečností, že není znám počet 
politických vězňů, a důrazně vyzývá 
turkmenské úřady, aby mezinárodním –
vládním či nevládním – agenturám 
povolily přístup do vazebních zařízení; za 
tímto účelem naléhavě vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
svými mezinárodními závazky pokročila 
ve svých reformách vězeňství; vyzývá 
ašchabadské orgány, aby zpřístupnily 
transparentní a podrobné zprávy o vězních 
držených v současné době v turkmenských 
věznicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se 
týče zacházení s vězni, ale poukazuje na to, 
že v této oblasti je ještě třeba mnohé 
zlepšit; za tímto účelem naléhavě vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
svými mezinárodními závazky pokročila 
ve svých reformách vězeňství; vyzývá 
ašchabadské orgány, aby zpřístupnily 
transparentní a podrobné zprávy o vězních 
držených v současné době v turkmenských 
věznicích;

11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se 
týče zacházení s vězni, ale poukazuje na to, 
že v této oblasti je ještě třeba mnohé 
zlepšit; za tímto účelem naléhavě vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
svými mezinárodními závazky pokročila 
ve svých reformách vězeňství; vyzývá 
ašchabadské orgány, aby v celostátním 
rozsahu provedly transparentní revizi 
všech případů politických vězňů 
v minulých letech s cílem stanovit jejich 
skutečný počet a zajistit, aby se oběti 
dočkaly spravedlnosti; vyzývá proto 
turkmenské orgány, aby zpřístupnily 
transparentní a podrobné informace 
o vězních držených v současné době 
v turkmenských věznicích s cílem stanovit 
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počet osob, které jsou ve výkonu trestu 
z politických důvodů; důrazně vyzývá 
vládu, aby propustila všechny politické 
vězně, včetně Annakurbana Amanklyčeva 
a Sapardurdyho Chajieva a Gulgeldyho 
Annaniazova;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se 
týče zacházení s vězni, ale poukazuje na to, 
že v této oblasti je ještě třeba mnohé 
zlepšit; za tímto účelem naléhavě vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
svými mezinárodními závazky pokročila 
ve svých reformách vězeňství; vyzývá 
ašchabadské orgány, aby zpřístupnily 
transparentní a podrobné zprávy o vězních 
držených v současné době v turkmenských 
věznicích;

11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se 
týče zacházení s vězni, ale poukazuje na to, 
že v této oblasti je ještě třeba mnohé 
zlepšit; za tímto účelem naléhavě vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
svými mezinárodními závazky pokročila 
ve svých reformách vězeňství; vyzývá 
ašchabadské orgány, aby zpřístupnily 
transparentní a podrobné zprávy o vězních 
držených v současné době v turkmenských 
věznicích; žádá turkmenské orgány, aby 
zástupcům mezinárodních organizací, 
jako je např. Červený kříž, umožnily 
přístup do vazebních zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se 
týče zacházení s vězni, ale poukazuje na to, 

11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se 
týče zacházení s vězni, ale poukazuje na to, 
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že v této oblasti je ještě třeba mnohé 
zlepšit; za tímto účelem naléhavě vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
svými mezinárodními závazky pokročila 
ve svých reformách vězeňství; vyzývá 
ašchabadské orgány, aby zpřístupnily 
transparentní a podrobné zprávy o vězních 
držených v současné době v turkmenských 
věznicích;

že v této oblasti je ještě třeba mnohé 
zlepšit; za tímto účelem naléhavě vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v souladu se 
svými mezinárodními závazky pokročila 
ve svých reformách vězeňství; vyzývá 
ašchabadské orgány, aby zpřístupnily 
transparentní a podrobné zprávy o vězních 
držených v nedávné a současné době 
v turkmenských věznicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. žádá, aby byl nezávislým 
pozorovatelům v oblasti lidských práv, 
včetně Mezinárodního výboru Červeného 
kříže, devíti zvláštním zpravodajům OSN, 
kteří již dlouho žádají o návštěvu, 
a nevládním organizacím, včetně 
organizací Amnesty International, 
Human Rights Watch a Mezinárodní 
federace pro lidská práva, zajištěn 
neomezený přístup do země, a to i do 
vazebních zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. bere na vědomí některá zlepšení
v oblasti svobody projevu a svobody 

12. vyjadřuje politování nad tím, že
v oblasti svobody projevu a svobody 
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sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
velká řada omezení platných do roku 2006 
byla odstraněna; vyzývá nicméně 
Turkmeny, aby dále uvolnili přístup 
k informacím a aby umožnili rozmanitější 
rozvoj sdělovacích prostředků, jak tisku, 
tak i rozhlasového a televizního vysílání;

sdělovacích prostředků nebylo dosaženo 
hmatatelných výsledků; vyzývá proto 
turkmenské orgány, aby zrušily státní 
kontrolu tištěných a elektronických 
sdělovacích prostředků, umožnily 
zahraničním médiím vstup do země, 
odblokovaly internetové stránky, zrušily 
požadavek, aby se uživatelé internetových 
kaváren museli prokazovat cestovními 
pasy, a přestaly sledovat elektronické 
komunikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 
sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
velká řada omezení platných do roku 2006 
byla odstraněna; vyzývá nicméně 
Turkmeny, aby dále uvolnili přístup 
k informacím a aby umožnili rozmanitější 
rozvoj sdělovacích prostředků, jak tisku, 
tak i rozhlasového a televizního vysílání;

12. vyzývá nicméně Turkmeny, aby 
uvolnili přístup k informacím a aby 
umožnili rozmanitější rozvoj sdělovacích 
prostředků, jak tisku, tak i rozhlasového 
a televizního vysílání;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 
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sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
velká řada omezení platných do roku 2006 
byla odstraněna; vyzývá nicméně 
Turkmeny, aby dále uvolnili přístup 
k informacím a aby umožnili rozmanitější 
rozvoj sdělovacích prostředků, jak tisku, 
tak i rozhlasového a televizního vysílání;

sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
velká řada omezení platných do roku 2006 
byla odstraněna; vyzývá nicméně 
Turkmeny, aby zaručili naprostou 
svobodu projevu a přístup k informacím 
a aby umožnili rozmanitější rozvoj 
sdělovacích prostředků, jak tisku, tak 
i rozhlasového a televizního vysílání; dále 
důrazně žádá turkmenské orgány, aby 
zrušily zákazy bránící neomezenému 
přístupu na internet;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 
sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
velká řada omezení platných do roku 2006 
byla odstraněna; vyzývá nicméně
Turkmeny, aby dále uvolnili přístup 
k informacím a aby umožnili rozmanitější 
rozvoj sdělovacích prostředků, jak tisku, 
tak i rozhlasového a televizního vysílání; 

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 
sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
některá omezení platná do roku 2006 byla 
odstraněna; zdůrazňuje však, že tato 
zlepšení nesmí zůstat pouze na papíře, ale 
že je třeba je uplatňovat v praxi, a vyzývá 
turkmenské úřady, aby uvolnily přístup 
k informacím a aby umožnily rozmanitější 
rozvoj sdělovacích prostředků, jak tisku, 
tak i rozhlasového a televizního vysílání;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
László Tőkés

Návrh usnesení
Bod 12



PE448.939v02-00 56/87 AM\850722CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 
sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
velká řada omezení platných do roku 2006 
byla odstraněna; vyzývá nicméně 
Turkmeny, aby dále uvolnili přístup 
k informacím a aby umožnili rozmanitější 
rozvoj sdělovacích prostředků, jak tisku, 
tak i rozhlasového a televizního vysílání;

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 
sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
velká řada omezení platných do roku 2006 
byla odstraněna; naléhá nicméně na 
turkmenské orgány, aby dále uvolnily
přístup k informacím a aby umožnily
rozmanitější rozvoj sdělovacích 
prostředků, jak tisku, tak i rozhlasového 
a televizního vysílání;  je také stále 
znepokojen skutečností, že nezávislí 
aktivisti a novináři nadále čelí výhrůžkám 
a obtěžování ze strany bezpečnostních 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 
sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
velká řada omezení platných do roku 2006 
byla odstraněna; vyzývá nicméně 
Turkmeny, aby dále uvolnili přístup 
k informacím a aby umožnili rozmanitější 
rozvoj sdělovacích prostředků, jak tisku, 
tak i rozhlasového a televizního vysílání;

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 
sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
některá omezení platná do roku 2006 byla 
odstraněna; vyzývá nicméně Turkmeny, 
aby zcela uvolnili přístup k informacím 
a aby umožnili rozmanitější rozvoj 
sdělovacích prostředků, jak tisku, tak 
i rozhlasového a televizního vysílání; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby zahraniční 
sdělovací prostředky měly přístup 
k informacím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 
sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
velká řada omezení platných do roku 2006 
byla odstraněna; vyzývá nicméně
Turkmeny, aby dále uvolnili přístup 
k informacím a aby umožnili rozmanitější 
rozvoj sdělovacích prostředků, jak tisku, 
tak i rozhlasového a televizního vysílání;

12. bere na vědomí některá zlepšení 
v oblasti svobody projevu a svobody 
sdělovacích prostředků a skutečnost, že 
velká řada omezení platných do roku 2006 
byla odstraněna; vyzývá nicméně 
Turkmeny, aby dále uvolnili přístup 
k informacím a aby umožnili rozmanitější 
rozvoj sdělovacích prostředků, jak tisku, 
tak i rozhlasového a televizního vysílání; 
vyzývá také turkmenskou vládu, aby ve své 
zemi umožnila působení novinářů, aniž by 
byli obtěžováni, zastrašováni nebo 
pronásledováni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. velmi lituje prohibiční ceny za 
přístup na internet, skutečnost, že k němu 
má přístup pouze 1 % obyvatel, 
a internetovou cenzuru; ačkoli vítá 
nedávné rozšíření přístupu na internet na 
turkmenské občany, vyzývá turkmenské 
orgány, aby učinily konkrétní kroky pro 
vyřešení těchto problémů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
László Tőkés

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá nedávné snížení prahu pro počet 
členů k registraci náboženských skupin 
i celkové změny, jež mají zaručit ochranu 
práv náboženských i jiných menšin;

13. bere na vědomí nedávné přijetí 
právních předpisů, jejichž cílem je snížit 
práh pro počet členů k registraci 
náboženských skupin, avšak znovu 
zdůrazňuje, že mezinárodní právo 
v oblasti lidských práv uznává svobodu 
náboženského vyznání nebo přesvědčení 
bez ohledu na to, zda je daná skupina 
registrována či nikoli, takže registrace by 
neměla být podmínkou pro praktikování 
jakéhokoli náboženství;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá nedávné snížení prahu pro počet 
členů k registraci náboženských skupin 
i celkové změny, jež mají zaručit ochranu 
práv náboženských i jiných menšin;

13. vítá skutečnost, že od roku 2004 je 
snížen práh pro počet členů k registraci 
náboženských skupin; vyzývá turkmenské 
orgány k provádění dalších změn, jež mají 
zaručit ochranu práv náboženských i jiných 
menšin;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá nedávné snížení prahu pro počet 
členů k registraci náboženských skupin i 
celkové změny, jež mají zaručit ochranu 
práv náboženských i jiných menšin;

13. vítá nedávné snížení prahu pro počet 
členů k registraci náboženských skupin i 
celkové změny, jež mají zaručit ochranu 
práv náboženských i jiných menšin; se 
znepokojením však konstatuje, že přístup 
k menšinám se zásadním způsobem 
nezměnil, a proto Ašchabád vyzývá, aby 
posílil různé formy právní ochrany, jež 
přijal pro všechny menšiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá nedávné snížení prahu pro počet 
členů k registraci náboženských skupin i 
celkové změny, jež mají zaručit ochranu 
práv náboženských i jiných menšin;

13. vítá nedávné snížení prahu pro počet 
členů k registraci náboženských skupin 
i celkové změny, jež mají zaručit ochranu 
práv náboženských i jiných menšin; vyzývá 
vládu Turkmenistánu, aby zavedla další 
opatření na ochranu existence a práv 
národnostních menšin v zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá nedávné snížení prahu pro počet 13. vítá nedávné snížení prahu pro počet 
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členů k registraci náboženských skupin 
i celkové změny, jež mají zaručit ochranu 
práv náboženských i jiných menšin;

členů k registraci náboženských skupin 
i celkové změny, jež mají zaručit ochranu 
práv náboženských i jiných menšin; se 
znepokojením však konstatuje, že vláda 
stále pevně kontroluje existenci 
náboženských komunit, a to zdržováním 
postupu registrace či dokonce odmítáním 
udělovat povolení;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá, že Turkmenistán v květnu 2009 
přistoupil k Opčnímu protokolu k Úmluvě 
o odstranění všech forem diskriminace 
žen a že aktivněji podporuje Rozvojový 
program OSN pro zohledňování rovnosti 
žen a mužů a vytváření politiky 
v Turkmenistánu; vyzývá však 
k účinnějšímu provádění Úmluvy 
o odstranění všech forem diskriminace 
žen, aby v rámci pekingské akční 
platformy bylo možné splnit rozvojové cíle 
tisíciletí; zdůrazňuje, že je nutné vyvinout 
další úsilí v boji proti obchodování s lidmi 
a zajistit, aby právní předpisy týkající se 
opatření k boji proti obchodování s lidmi 
splňovaly minimální požadavky na 
vymýcení tohoto jevu;

Or. el

Pozměňovací návrh 111
László Tőkés

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. dále vyjadřuje politování nad tím, že 
navzdory nedávno přijatým právním 
předpisům nebylo dosaženo skutečného 
pokroku při zmírňování represí vůči 
náboženským skupinám a že náboženské 
komunity, zejména náboženské menšiny, 
podléhají i nadále přísné vládní kontrole, 
nesmějí poskytovat náboženské vzdělání 
ani vydávat či dovážet náboženské knihy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje znepokojení nad 
skutečností, že registrované i 
neregistrované náboženské komunity mají 
problémy se získáním prostor, kde by 
mohly vyznávat své náboženství, 
a potýkají se s právními a vládními 
překážkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. se znepokojením konstatuje, že je 
zakázáno vydávat náboženskou literaturu 
a že dovážená náboženská literatura 
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podléhá přísným omezením, což zřetelně 
ilustruje chybějící svobodu tisku;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek 
a zaručí svým občanům právo vycestovat 
ze země; vyzývá turkmenské orgány, aby 
poskytly informace o případech, kdy byla 
zamítnuta výjezdní víza; naléhavě žádá 
turkmenskou vládu, aby systém výjezdních 
víz zrušila;

14. poukazuje na stabilní a doložený počet 
zpráv o porušování práva turkmenských 
občanů na volný pohyb, a to jak ve vlastní 
zemi, tak za jejími hranicemi; vyjadřuje 
politování nad tím, že v této oblasti nebyla 
provedena řádná reforma, a připomíná 
turkmenské vládě, že v důsledku vysokého 
počtu těchto zpráv by mohlo dojít 
k brzkému pozastavení dohody 
o partnerství a spolupráci; vyzývá proto ke 
zrušení veškerých omezení v souladu 
s turkmenskými právními předpisy; vyzývá 
Radu a Komisi, aby blíže prozkoumaly 
všechna tato obvinění a přijaly příslušná 
opatření, bude-li shledáno, že se jedná 
o skutečné porušování předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země; 

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země;
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vyzývá turkmenské orgány, aby poskytly 
informace o případech, kdy byla zamítnuta 
výjezdní víza; naléhavě žádá turkmenskou 
vládu, aby systém výjezdních víz zrušila;

upozorňuje na nedávné případy, kdy 
orgány zamítly víza studentům 
a novinářům; naléhavě žádá turkmenské 
orgány, aby zrušily zákaz cestování pro 
studenty, aktivisty a příbuzné členů 
opozice a aby poskytly informace 
o případech, kdy byla zamítnuta výjezdní 
víza; naléhavě žádá turkmenskou vládu, 
aby zrušila systém, který vládě umožňuje 
ovlivňovat, zda obyvatelé mohou 
vycestovat z Turkmenistánu a opět se 
vrátit;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země; 
vyzývá turkmenské orgány, aby poskytly 
informace o případech, kdy byla zamítnuta 
výjezdní víza; naléhavě žádá turkmenskou 
vládu, aby systém výjezdních víz zrušila;

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země; 
ze zvláštním znepokojením konstatuje, že 
turkmenským studentům zapsaným na 
soukromých univerzitách v zahraničí byla 
svévolně omezena možnost cestovat;
vyzývá turkmenské orgány, aby poskytly 
informace o případech, kdy byla zamítnuta 
výjezdní víza; naléhavě žádá turkmenskou 
vládu, aby systém výjezdních víz zrušila; 

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země; 
vyzývá turkmenské orgány, aby poskytly 
informace o případech, kdy byla zamítnuta 
výjezdní víza; naléhavě žádá turkmenskou 
vládu, aby systém výjezdních víz zrušila;

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země, 
a upozorňuje na zjevné případy z nedávné 
doby, kdy orgány zamítly víza studentům 
a novinářům; vyzývá turkmenské orgány, 
aby poskytly informace o případech, kdy 
byla zamítnuta výjezdní víza; naléhavě 
žádá turkmenskou vládu, aby systém 
výjezdních víz zrušila;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země; 
vyzývá turkmenské orgány, aby poskytly 
informace o případech, kdy byla zamítnuta 
výjezdní víza; naléhavě žádá turkmenskou 
vládu, aby systém výjezdních víz zrušila;

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země, 
a upozorňuje na zjevné případy z nedávné 
doby, kdy orgány zamítly víza studentům 
a novinářům; vyzývá turkmenské orgány, 
aby poskytly informace o případech, kdy 
byla zamítnuta výjezdní víza; naléhavě 
žádá turkmenskou vládu, aby systém 
výjezdních víz zrušila;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země; 
vyzývá turkmenské orgány, aby poskytly 
informace o případech, kdy byla zamítnuta 
výjezdní víza; naléhavě žádá turkmenskou 
vládu, aby systém výjezdních víz zrušila;

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat bez 
překážek ze země; vyzývá turkmenské 
orgány, aby poskytly informace 
o případech, kdy byla zamítnuta výjezdní 
víza; naléhavě žádá turkmenskou vládu, 
aby systém výjezdních víz zrušila 
a umožnila svým občanům vycestovat 
svobodně do zahraničí;

Or. el

Pozměňovací návrh 120
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země; 
vyzývá turkmenské orgány, aby poskytly 
informace o případech, kdy byla zamítnuta 
výjezdní víza; naléhavě žádá turkmenskou 
vládu, aby systém výjezdních víz zrušila;

14. poukazuje na to, že existují trvalé 
obavy v souvislosti s tím, zda 
Turkmenistán dodrží svůj závazek a zaručí 
svým občanům právo vycestovat ze země; 
vyzývá turkmenské orgány, aby poskytly 
informace o případech, kdy byla zamítnuta 
výjezdní víza; naléhavě žádá turkmenskou 
vládu, aby systém výjezdních víz zrušila co 
nejdříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá turkmenskou vládu, aby 
nezávislým pozorovatelům v oblasti 
lidských práv, včetně Mezinárodního 
výboru Červeného kříže, devíti zvláštním 
postupům OSN, kteří již dlouhou dobu 
žádají o návštěvu, a nevládním 
organizacím, včetně organizací Amnesty 
International, Human Rights Watch 
a Mezinárodní federace pro lidská práva, 
zajistila neomezený přístup do země, a to 
i do věznic; 

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
odstranily omezení platná pro organizace 
občanské společnosti a aby podpořily vznik 
více občanských organizací;

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
odstranily tvrdá omezení platná pro 
organizace občanské společnosti a aby 
povolily vznik opravdu nezávislé občanské 
společnosti, do níž vláda nebude 
zasahovat ani ji pronásledovat; vyzývá též 
orgány, aby zahraničním a mezinárodním 
organizacím občanské společnosti 
umožnily vstup do země;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
odstranily omezení platná pro organizace 
občanské společnosti a aby podpořily vznik 
více občanských organizací;

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
odstranily omezení platná pro organizace 
občanské společnosti a aby povolily vznik 
opravdu nezávislé občanské společnosti, 
do níž vláda nebude zasahovat ani ji 
nebude pronásledovat, a aby zmírnily 
pravidla pro registraci nevládních 
organizací, včetně toho, že zruší 
nadměrné požadavky v souvislosti 
s minimálním počtem členů, jak je 
uvedeno v zákoně o sdružování občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
odstranily omezení platná pro organizace 
občanské společnosti a aby podpořily vznik 
více občanských organizací;

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
odstranily omezení platná pro organizace 
občanské společnosti a aby povolily vznik 
organizací občanské společnosti; vyzývá 
též orgány, aby zahraničním 
a mezinárodním organizacím občanské 
společnosti umožnily vstup do země;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
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odstranily omezení platná pro organizace 
občanské společnosti a aby podpořily 
vznik více občanských organizací;

odstranily omezení platná pro organizace 
občanské společnosti, podpořily vznik více 
občanských organizací a umožnily 
zahraničním organizacím vstupovat, 
působit a registrovat se na území 
Turkmenistánu; konstatuje, že jakékoli 
odepření práva na vstup občanům EU 
pracujícím pro organizace občanské 
společnosti znamená porušení dohod 
podepsaných Turkmenistánem 
a ašchabadské orgány je musí otevřeně 
zdůvodnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
odstranily omezení platná pro organizace 
občanské společnosti a aby podpořily vznik 
více občanských organizací;

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
odstranily omezení platná pro organizace 
občanské společnosti a aby podpořily vznik 
více občanských organizací; naléhavě žádá 
vládu Turkmenistánu, aby zástupcům 
organizací působících v oblasti lidských 
práv a novinářům umožnila vstupovat 
a nezávisle pracovat v zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
odstranily omezení platná pro organizace 

15. vyzývá turkmenské orgány, aby 
odstranily omezení platná pro organizace 
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občanské společnosti a aby podpořily vznik 
více občanských organizací; 

občanské společnosti a aby podpořily vznik 
více občanských organizací; vyzývá 
k dosažení dalšího pokroku v oblasti 
politických svobod, pokud jde o nevládní 
organizace; 

Or. el

Pozměňovací návrh 128
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá turkmenskou vládu, aby 
odstranila nadměrná omezení práva na 
svobodu náboženského vyznání, a to 
i změnou právních předpisů, které 
zakazují neregistrované náboženské 
činnosti a nepřiměřeně omezují 
náboženské materiály, vzdělávání a oděvy, 
a dále nabídnutím alternativní civilní 
služby pro osoby, které odmítají 
absolvovat vojenskou službu z důvodu 
náboženského přesvědčení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. se znepokojením konstatuje, že
Turkmenistán dosud neratifikoval Opční 
protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání, a připomíná, že 
tento a další mezinárodní rámce mají 

16. naléhavě žádá Turkmenistán, aby 
ratifikoval Opční protokol k Úmluvě proti 
mučení a jinému krutému, nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestání, 
a připomíná, že tento a další mezinárodní 
rámce mají zásadně přispět k tomu, aby 
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zásadně přispět k tomu, aby Turkmenistán 
lépe zacházel se svými vězni, což mu 
v minulosti činilo potíže;

Turkmenistán lépe zacházel se svými 
vězni, neboť toto zacházení je i nadále 
nepřijatelné;

Or. el

Pozměňovací návrh 130
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. se znepokojením konstatuje, že 
Turkmenistán dosud neratifikoval Opční 
protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání, a připomíná, že 
tento a další mezinárodní rámce mají 
zásadně přispět k tomu, aby Turkmenistán 
lépe zacházel se svými vězni, což mu 
v minulosti činilo potíže;

16. se znepokojením konstatuje, že 
Turkmenistán dosud neratifikoval Opční 
protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání, a připomíná, že 
tento a další mezinárodní rámce mají 
zásadně přispět k tomu, aby Turkmenistán 
lépe zacházel se svými vězni, což je 
v Turkmenistánu oblast, která vzbuzuje 
značné znepokojení; naléhavě žádá vládu, 
aby věznice zpřístupnila nezávislé 
kontrole prováděné mj. Mezinárodním 
výborem Červeného kříže, zvláštními 
postupy OSN a pozorovateli z řad 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. se znepokojením konstatuje, že 
Turkmenistán dosud neratifikoval Opční 
protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 

16. se znepokojením konstatuje, že 
Turkmenistán dosud neratifikoval Opční 
protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
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zacházení nebo trestání, a připomíná, že 
tento a další mezinárodní rámce mají 
zásadně přispět k tomu, aby Turkmenistán 
lépe zacházel se svými vězni, což mu 
v minulosti činilo potíže;

zacházení nebo trestání, a připomíná, že 
tento a další mezinárodní rámce mají 
zásadně přispět k tomu, aby Turkmenistán 
lépe zacházel se svými vězni, což je 
v Turkmenistánu oblast, která vzbuzuje 
značné znepokojení; naléhavě žádá vládu, 
aby věznice zpřístupnila nezávislé 
kontrole prováděné mj. Mezinárodním 
výborem Červeného kříže, zvláštními 
postupy OSN a pozorovateli z řad 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. se znepokojením konstatuje, že 
Turkmenistán dosud neratifikoval Opční 
protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání, a připomíná, že 
tento a další mezinárodní rámce mají 
zásadně přispět k tomu, aby Turkmenistán 
lépe zacházel se svými vězni, což mu 
v minulosti činilo potíže;

16. se znepokojením konstatuje, že 
Turkmenistán dosud neratifikoval Opční 
protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání, a připomíná, že 
tento a další mezinárodní rámce mají 
zásadně přispět k tomu, aby Turkmenistán 
lépe zacházel se svými vězni, což mu 
v minulosti činilo potíže; tento 
mezinárodní nástroj musí Turkmenistán 
ratifikovat předtím, než bude možné 
navázat další hospodářské vztahy s EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. se znepokojením konstatuje, že 
Turkmenistán dosud neratifikoval Opční 
protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání, a připomíná, že 
tento a další mezinárodní rámce mají 
zásadně přispět k tomu, aby Turkmenistán 
lépe zacházel se svými vězni, což mu 
v minulosti činilo potíže;

16. se znepokojením konstatuje, že 
Turkmenistán dosud neratifikoval Opční 
protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 
krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání, a připomíná, že 
tento a další mezinárodní rámce mají 
zásadně přispět k tomu, aby Turkmenistán 
lépe zacházel se svými vězni, což je 
v Turkmenistánu oblast, která vzbuzuje 
značné znepokojení; naléhavě žádá 
turkmenské orgány, aby zpřístupnily 
turkmenské věznice nezávislé kontrole;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 16a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že v Turkmenistánu 
panuje vážný rozpor mezi právním 
systémem a právní praxí, zejména pokud 
jde o uplatňování práva na odvolání, 
a vyjadřuje politování nad tím, že toto 
právo není v praxi uplatňováno 
dostatečně důsledně, a nad skutečným 
počtem případů, kdy soudy odsouzeným 
občanům umožňují odvolat se proti 
původním rozhodnutím, poukazuje na to, 
že tento vzorec naznačuje existenci 
hlubokých systémových problémů 
v právním systému, a konstatuje, že 
uplatňování zásady skutečného právního 
státu je základním krokem, který 
Turkmenistán musí učinit na cestě 
k opravdové demokratické státnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá k přísnému sledování 
a pravidelnému vyhodnocování situace 
v Turkmenistánu a poukazuje na to, že 
úmluva může být pozastavena, vyjde-li 
najevo, že její podmínky nejsou 
dodržovány;

Or. el

Pozměňovací návrh 136
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že porušování lidských 
práv začíná na legislativní úrovni, a to 
buď neexistencí zákonů, nebo právními 
předpisy, které nesplňují mezinárodní 
normy, a pobízí turkmenskou vládu, aby 
se chopila iniciativy a vypracovala či 
upravila vnitrostátní právní předpisy, 
a zabránila tak hromadnému porušování 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá turkmenské orgány, aby 
okamžitě začaly řešit množící se případy 
korupce tím, že plně prošetří všechna 
obvinění, zaručí bezpečnost informátorům 
a budou se všemi případy zabývat 
transparentně, aby zabránily případnému 
zneužití; vyzývá Evropskou komisi, aby 
turkmenským orgánům poskytla plnou 
pomoc při provádění jejich akčního plánu 
proti korupci;

17. poukazuje na to, že index vnímání 
korupce sledovaný organizací 
Transparency International se pro 
Turkmenistán zhoršil z hodnoty 1,8 v roce 
2009 na 1,6 v roce 2010 a že 
Turkmenistán je v současnosti na 
172. místě ze 178 zemí; vyzývá 
turkmenské orgány, aby okamžitě začaly 
řešit množící se případy korupce tím, že 
plně prošetří všechna obvinění, zaručí 
bezpečnost informátorům a budou se všemi 
případy zabývat transparentně, aby 
zabránily případnému zneužití; vyzývá 
Evropskou komisi, aby turkmenským 
orgánům poskytla plnou pomoc při 
provádění jejich akčního plánu proti 
korupci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá, aby státní příslušníci třetích 
zemí nebyli znovu vpuštěni do 
Turkmenistánu, dokud se zde situace 
v oblasti lidských práv výrazně nezlepší;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. se znepokojením bere na vědomí 
zprávy o vážných a trvalých problémech 
vzdělávacího systému, zejména o vážném 
nedostatku učitelů, a skutečnost, že většina 
diplomů z turkmenských vysokých škol 
není v EU a v jiných zemích uznávána, což 
platí i obráceně; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby na rozvoj školství nahlížela jako 
na prvořadou záležitost; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby Turkmenistánu nabídly 
při reformě školství konkrétní pomoc;

18. se znepokojením bere na vědomí 
zprávy o vážných a trvalých problémech 
vzdělávacího systému, zejména o vážném 
nedostatku učitelů, a skutečnost, že většina 
diplomů z turkmenských vysokých škol 
není v EU a v jiných zemích uznávána, což 
platí i obráceně; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby na modernizaci školství 
nahlížela jako na prvořadou záležitost; 
vyzývá ašchabadské orgány, aby zrušily 
omezení vztahující se na turkmenské 
studenty studující v zahraničí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby Turkmenistánu 
nabídly při reformě školství konkrétní 
pomoc, a přiblížily je tak normám 
vzdělávání v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. se znepokojením bere na vědomí 
zprávy o vážných a trvalých problémech 
vzdělávacího systému, zejména o vážném 
nedostatku učitelů, a skutečnost, že většina 
diplomů z turkmenských vysokých škol 
není v EU a v jiných zemích uznávána, což 
platí i obráceně; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby na rozvoj školství nahlížela jako 
na prvořadou záležitost; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby Turkmenistánu nabídly 
při reformě školství konkrétní pomoc;

18. vítá, že před nedávnem byl znovu 
zaveden devátý ročník povinné školní 
docházky; se znepokojením však bere na 
vědomí zprávy o vážných a trvalých 
problémech vzdělávacího systému,
zejména o vážném nedostatku učitelů 
a o omezeném přístupu studentů se 
zdravotním postižením k náležitému 
vzdělání, a skutečnost, že většina diplomů 
z turkmenských vysokých škol není v EU 
a v jiných zemích uznávána, což platí 
i obráceně; vyzývá turkmenskou vládu, aby 
na rozvoj školství nahlížela jako na 
prvořadou záležitost; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby Turkmenistánu nabídly 
při reformě školství konkrétní pomoc; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 141
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. se znepokojením bere na vědomí 
zprávy o vážných a trvalých problémech 
vzdělávacího systému, zejména o vážném 
nedostatku učitelů, a skutečnost, že většina 
diplomů z turkmenských vysokých škol 
není v EU a v jiných zemích uznávána, což 
platí i obráceně; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby na rozvoj školství nahlížela jako 
na prvořadou záležitost; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby Turkmenistánu nabídly 
při reformě školství konkrétní pomoc;

18. se znepokojením bere na vědomí 
zprávy o vážných a trvalých problémech 
vzdělávacího systému, zejména o vážném 
nedostatku učitelů, a skutečnost, že většina 
diplomů z turkmenských vysokých škol 
není v EU a v jiných zemích uznávána, což 
platí i obráceně; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby na rozvoj školství nahlížela jako 
na prvořadou záležitost, jak bylo 
přislíbeno; vyzývá vládu, aby zrušila 
omezení vztahující se na turkmenské 
studenty studující v zahraničí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby Turkmenistánu 
nabídly při reformě školství konkrétní 
pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. se znepokojením bere na vědomí 
zprávy o vážných a trvalých problémech 
vzdělávacího systému, zejména o vážném 
nedostatku učitelů, a skutečnost, že většina 
diplomů z turkmenských vysokých škol 
není v EU a v jiných zemích uznávána, což 
platí i obráceně; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby na rozvoj školství nahlížela jako 
na prvořadou záležitost; vyzývá Komisi a 

18. se znepokojením bere na vědomí 
zprávy o vážných a trvalých problémech 
vzdělávacího systému, zejména o vážném 
nedostatku učitelů, a skutečnost, že většina 
diplomů z turkmenských vysokých škol 
není v EU a v jiných zemích uznávána, což 
platí i obráceně; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby na rozvoj školství nahlížela jako 
na prvořadou záležitost, jak bylo 
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členské státy, aby Turkmenistánu nabídly 
při reformě školství konkrétní pomoc;

přislíbeno; vyzývá vládu, aby zrušila 
omezení vztahující se na turkmenské 
studenty studující v zahraničí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby Turkmenistánu 
nabídly při reformě školství konkrétní 
pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. se znepokojením bere na vědomí 
zprávy o vážných a trvalých problémech 
vzdělávacího systému, zejména o vážném 
nedostatku učitelů, a skutečnost, že většina 
diplomů z turkmenských vysokých škol 
není v EU a v jiných zemích uznávána, což 
platí i obráceně; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby na rozvoj školství nahlížela jako 
na prvořadou záležitost; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby Turkmenistánu nabídly 
při reformě školství konkrétní pomoc;

18. se znepokojením bere na vědomí 
zprávy o vážných a trvalých problémech 
vzdělávacího systému, zejména o vážném 
nedostatku učitelů, a skutečnost, že většina 
diplomů z turkmenských vysokých škol 
není v EU a v jiných zemích uznávána, což 
platí i obráceně; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby na rozvoj školství nahlížela jako 
na prvořadou záležitost, jak bylo 
přislíbeno; vyzývá vládu, aby zrušila 
omezení vztahující se na turkmenské 
studenty studující v zahraničí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby Turkmenistánu 
nabídly při reformě školství konkrétní 
pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. naléhavě vyzývá turkmenské orgány, 19. naléhavě vyzývá turkmenské orgány, 
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aby pokročily ve své reformě systému 
zdravotní péče a aby se zaměřily 
především na odbornou přípravu 
zaměstnanců a na etické otázky; vyzývá 
Evropskou komisi a turkmenskou vládu, 
aby na řešení těchto otázek spolupracovaly, 
aby Turkmeni mohli těžit z evropských 
odborných znalostí a z osvědčených 
postupů; v tomto ohledu vítá skutečnost, že 
turkmenská vláda nedávno nabídla 
norskému Červenému kříži, aby pracoval 
v její zemi;

aby pokročily ve své reformě systému 
zdravotní péče a aby se zaměřily 
především na odbornou přípravu 
zaměstnanců a na etické otázky; vyzývá 
Evropskou komisi a turkmenskou vládu, 
aby na řešení těchto otázek spolupracovaly 
v tomto ohledu vítá skutečnost, že 
turkmenská vláda nedávno nabídla 
norskému Červenému kříži, aby pracoval 
v její zemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. naléhavě vyzývá turkmenské orgány, 
aby pokročily ve své reformě systému 
zdravotní péče a aby se zaměřily 
především na odbornou přípravu 
zaměstnanců a na etické otázky; vyzývá 
Evropskou komisi a turkmenskou vládu, 
aby na řešení těchto otázek spolupracovaly, 
aby Turkmeni mohli těžit z evropských 
odborných znalostí a z osvědčených 
postupů; v tomto ohledu vítá skutečnost, že 
turkmenská vláda nedávno nabídla 
norskému Červenému kříži, aby pracoval 
v její zemi;

19. naléhavě vyzývá turkmenské orgány, 
aby pokročily ve své reformě systému 
zdravotní péče a aby se zaměřily 
především na odbornou přípravu 
zaměstnanců a na etické otázky; vyzývá 
Evropskou komisi a turkmenskou vládu, 
aby na řešení těchto otázek spolupracovaly, 
aby Turkmeni mohli těžit z evropských 
odborných znalostí a z osvědčených 
postupů; v tomto ohledu vítá skutečnost, že 
turkmenská vláda nedávno nabídla 
norskému Červenému kříži, aby pracoval 
v její zemi; se znepokojením bere na 
vědomí nedobrovolný odchod organizace 
Lékaři bez hranic; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. naléhavě vyzývá turkmenské orgány, 
aby pokročily ve své reformě systému 
zdravotní péče a aby se zaměřily 
především na odbornou přípravu 
zaměstnanců a na etické otázky; vyzývá 
Evropskou komisi a turkmenskou vládu, 
aby na řešení těchto otázek spolupracovaly, 
aby Turkmeni mohli těžit z evropských 
odborných znalostí a z osvědčených 
postupů; v tomto ohledu vítá skutečnost, že 
turkmenská vláda nedávno nabídla 
norskému Červenému kříži, aby pracoval 
v její zemi;

19. naléhavě vyzývá turkmenské orgány, 
aby pokročily ve své reformě systému 
zdravotní péče a aby se zaměřily 
především na odbornou přípravu 
zaměstnanců a na etické otázky; vyzývá 
Evropskou komisi a turkmenskou vládu, 
aby na řešení těchto otázek spolupracovaly, 
aby Turkmeni mohli těžit z evropských 
odborných znalostí a z osvědčených 
postupů; v tomto ohledu vítá skutečnost, že 
turkmenská vláda nedávno nabídla 
norskému Červenému kříži, aby pracoval 
v její zemi; se znepokojením však bere na 
vědomí nedávný odchod organizace 
Lékaři bez hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
možnosti pro udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí, aby bylo možno 
stabilizovat situaci venkovských obyvatel 
na jedné straně a situaci v oblasti 
všeobecného zásobování potravinami na 
straně druhé; Turkmenistán musí být 
podporován, aby dosáhl dlouhodobé 
nezávislosti na vnější potravinové pomoci; 
dále zdůrazňuje, že je nutné zohlednit 
zásadní otázku, kterou je distribuce vody 
v celém regionu; 
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Or. de

Pozměňovací návrh 148
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je si vědom skutečnosti, že turkmenské 
energetické zdroje mají pro EU a celou 
Střední Asii značnou hodnotu a potenciál; 
poukazuje na to, že EU je pouze jedním 
z mnoha případných kupců rozsáhlých 
rezerv zemního plynu, které Turkmenistán 
vlastní; je si vědom otevřeného přístupu 
turkmenské vlády k této otázce 
i skutečnosti, že na dovozu plynu 
z Turkmenistánu budou záviset i významné 
evropské projekty plynovodů, jako 
například Nabucco, a proto se lepší 
spolupráce v této oblasti musí stát 
společným cílem;

20. je si vědom skutečnosti, že turkmenské 
energetické zdroje mají pro EU a celou 
Střední Asii značnou hodnotu a potenciál; 
poukazuje na spolehlivost a stabilitu EU 
jako potenciálního investora s 
technologickou kapacitou a jako kupce 
a spotřebitele rozsáhlých rezerv zemního 
plynu, které Turkmenistán vlastní; je si 
vědom otevřeného přístupu turkmenské 
vlády k této otázce i skutečnosti, že na 
dovozu plynu z Turkmenistánu budou 
záviset i významné evropské projekty 
plynovodů, jako například Nabucco, 
a proto se lepší spolupráce v této oblasti 
musí stát společným cílem;

Or. es

Pozměňovací návrh 149
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je si vědom skutečnosti, že turkmenské 
energetické zdroje mají pro EU a celou 
Střední Asii značnou hodnotu a potenciál; 
poukazuje na to, že EU je pouze jedním 
z mnoha případných kupců rozsáhlých 
rezerv zemního plynu, které Turkmenistán 
vlastní; je si vědom otevřeného přístupu 
turkmenské vlády k této otázce 
i skutečnosti, že na dovozu plynu 

20. je si vědom potenciálu, který v sobě 
skrývají turkmenské energetické zdroje pro 
EU a celou Střední Asii; poukazuje na to, 
že EU je pouze jedním z mnoha 
případných kupců rozsáhlých rezerv 
zemního plynu, které Turkmenistán vlastní; 
je si vědom otevřeného přístupu 
turkmenské vlády k této otázce 
i skutečnosti, že na dovozu plynu 
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z Turkmenistánu budou záviset i významné 
evropské projekty plynovodů, jako 
například Nabucco, a proto se lepší 
spolupráce v této oblasti musí stát 
společným cílem;

z Turkmenistánu budou záviset i významné 
evropské projekty plynovodů, jako 
například Nabucco, a proto se lepší 
spolupráce v této oblasti musí stát 
společným cílem;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. je si vědom skutečnosti, že turkmenské 
energetické zdroje mají pro EU a celou 
Střední Asii značnou hodnotu a potenciál; 
poukazuje na to, že EU je pouze jedním 
z mnoha případných kupců rozsáhlých 
rezerv zemního plynu, které Turkmenistán 
vlastní; je si vědom otevřeného přístupu
turkmenské vlády k této otázce i 
skutečnosti, že na dovozu plynu 
z Turkmenistánu budou záviset i
významné evropské projekty plynovodů, 
jako například Nabucco, a proto se lepší 
spolupráce v této oblasti musí stát 
společným cílem;

20. je si vědom skutečnosti, že turkmenské 
energetické zdroje mají pro EU a celou 
Střední Asii značnou hodnotu a potenciál; 
poukazuje na to, že EU je pouze jedním 
z mnoha případných kupců rozsáhlých 
rezerv zemního plynu, které Turkmenistán 
vlastní; je si vědom otevřeného přístupu 
turkmenské vlády k této otázce i 
skutečnosti, že Turkmenistán by mohl být 
hlavním dodavatelem pro významné 
evropské projekty plynovodů, jako 
například Nabucco, a proto se lepší 
spolupráce v této oblasti musí stát 
společným cílem;

Or. de

Pozměňovací návrh 151
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že má-li Turkmenistán 
splnit svůj energetický potenciál pro EU, 
musí být při uvedených činnostech 

22. domnívá se, že má-li Turkmenistán 
splnit svůj energetický potenciál pro EU, 
musí být při uvedených činnostech 
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dodržovány zásady transparentnosti 
a odpovědnosti; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby v blízké budoucnosti navázala 
úzkou spolupráci v rámci iniciativy pro 
transparentnost těžebního průmyslu (EITI) 
s cílem zajistit rozvoj potřebných nástrojů 
ke splnění tohoto úkolu;

dodržovány zásady transparentnosti 
a odpovědnosti; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby provedla reformy s cílem 
umožnit nezávislejší a svobodnější 
fungování občanské společnosti, což je 
nezbytný předpoklad pro budoucí zapojení 
do iniciativy pro transparentnost těžebního 
průmyslu (EITI);

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že má-li Turkmenistán 
splnit svůj energetický potenciál pro EU, 
musí být při uvedených činnostech 
dodržovány zásady transparentnosti 
a odpovědnosti; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby v blízké budoucnosti navázala 
úzkou spolupráci v rámci iniciativy pro 
transparentnost těžebního průmyslu (EITI) 
s cílem zajistit rozvoj potřebných nástrojů 
ke splnění tohoto úkolu;

22. domnívá se, že má-li Turkmenistán 
splnit svůj energetický potenciál pro EU, 
musí být při uvedených činnostech 
dodržovány zásady transparentnosti 
a odpovědnosti; vyzývá turkmenskou 
vládu, aby v blízké budoucnosti provedla 
reformy v souladu se zásadami iniciativy 
pro transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI) s cílem zajistit rozvoj potřebných 
nástrojů ke splnění tohoto úkolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že důležitou součástí 
dohody o partnerství a spolupráci je další 
rozvoj lepších obchodních vztahů, 
a domnívá se, že by se Turkmenistán mohl 

24. konstatuje, že důležitou součástí 
dohody o partnerství a spolupráci je další 
rozvoj lepších obchodních vztahů, 
a domnívá se, že by se Turkmenistán mohl 
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stát pro EU a její členské státy významným
obchodním partnerem v oblasti Střední 
Asie; poukazuje na polohu 
Turkmenistánu jako na křižovatku mezi 
východem a západem a severem a jihem, 
a proto se domnívá, že posílením obchodu 
získají jak občané Turkmenistánu, tak i 
občané EU;

stát pro EU a její členské státy obchodním 
partnerem v oblasti Střední Asie; domnívá 
se, že obchod s Turkmenistánem může být 
občanům Turkmenistánu ku prospěchu 
pouze tehdy, jestliže vláda zavede opatření 
na podporu transparentnosti a dohledu 
a výdej získaných příjmů zaměří na blaho 
veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že důležitou součástí 
dohody o partnerství a spolupráci je další 
rozvoj lepších obchodních vztahů, 
a domnívá se, že by se Turkmenistán mohl 
stát pro EU a její členské státy významným 
obchodním partnerem v oblasti Střední 
Asie; poukazuje na polohu 
Turkmenistánu jako na křižovatku mezi 
východem a západem a severem a jihem, 
a proto se domnívá, že posílením obchodu 
získají jak občané Turkmenistánu, tak 
i občané EU;

24. konstatuje, že důležitou součástí 
dohody o partnerství a spolupráci je další 
rozvoj lepších obchodních vztahů, 
a domnívá se, že by se Turkmenistán mohl 
stát pro EU a její členské státy významným 
obchodním partnerem v oblasti Střední 
Asie; domnívá se, že obchod 
s Turkmenistánem může být občanům
Turkmenistánu ku prospěchu pouze tehdy, 
jestliže vláda zavede opatření na podporu 
transparentnosti a dohledu a výdej 
získaných příjmů zaměří na blaho 
veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že důležitou součástí 24. konstatuje, že důležitou součástí 
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dohody o partnerství a spolupráci je další 
rozvoj lepších obchodních vztahů, 
a domnívá se, že by se Turkmenistán mohl 
stát pro EU a její členské státy významným
obchodním partnerem v oblasti Střední 
Asie; poukazuje na polohu Turkmenistánu 
jako na křižovatku mezi východem 
a západem a severem a jihem, a proto se 
domnívá, že posílením obchodu získají jak 
občané Turkmenistánu, tak i občané EU;

dohody o partnerství a spolupráci je další 
rozvoj lepších obchodních vztahů, 
a domnívá se, že by se Turkmenistán mohl 
stát pro EU a její členské státy obchodním 
partnerem v oblasti Střední Asie; domnívá 
se, že obchod s Turkmenistánem může být 
občanům Turkmenistánu ku prospěchu 
pouze tehdy, jestliže vláda zavede opatření 
na podporu transparentnosti a dohledu 
a výdej získaných příjmů zaměří na blaho 
veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá turkmenskou vládu, aby přijala 
celostátní strategii na podporu 
konkurenceschopného hospodářství, v níž 
zohlední hlavní rizika spojená se závislostí 
pouze na jednom důležitém zdroji i potřebu 
podpořit místní odpovědnost a investice;

25. vyzývá turkmenskou vládu, aby přijala 
celostátní strategii na podporu 
demokratického a sociálně spravedlivého
hospodářství, v níž zohlední hlavní rizika 
spojená se závislostí pouze na jednom 
důležitém zdroji i potřebu podpořit místní 
odpovědnost a investice;

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá turkmenskou vládu, aby přijala 
celostátní strategii na podporu 
konkurenceschopného hospodářství, v níž 
zohlední hlavní rizika spojená se závislostí 

25. vyzývá turkmenskou vládu, aby přijala 
celostátní strategii na podporu 
konkurenceschopného a udržitelného
hospodářství, v níž zohlední hlavní rizika 
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pouze na jednom důležitém zdroji i potřebu 
podpořit místní odpovědnost a investice;

spojená se závislostí pouze na jednom 
důležitém zdroji i potřebu podpořit rozvoj 
venkova, místní odpovědnost a investice; 

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. konstatuje, že soukromé vlastnictví 
a investice, ale i volný trh jsou cestou ke 
konkurenceschopnému hospodářství, 
a lituje proto skutečnosti, že i dvě 
desetiletí po pádu komunismu v zemi 
struktura turkmenského hospodářství toto 
období stále silně připomíná; vyzývá vládu 
Turkmenistánu, aby za prvořadou prioritu 
považovala osvobození hospodářství od 
státního dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. poukazuje na významnou úlohu, 
kterou Turkmenistán hraje v regionu 
nejen jako poskytovatel energie pro 
všechny sousední země, ale zejména jako 
partner rodící se státní suverenity 
Afghánistánu; domnívá se, že EU by měla 
podporovat konstruktivní postoj 
Turkmenistánu k mírovému procesu 
v Afghánistánu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. se zájmem konstatuje, že 
Turkmenistán udržuje dobré vztahy se 
všemi svými sousedy včetně Íránu, 
a domnívá se, že trvalý dialog je nejlepší 
cestou k mírovému řešení veškerých 
sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyjadřuje politování nad patovou 
situací, která již dvě desetiletí panuje 
v jednáních o statusu Kaspického moře, 
a nad skutečností, že jedním 
z významných faktorů, které vedly do této 
slepé uličky, je dvojznačný a nejasný 
postoj Turkmenistánu; vyzývá 
turkmenskou vládu, aby se aktivně 
zapojila do vyjednávání a podpořila 
závěrečné rozhodnutí, které by bylo 
přínosné pro celý region, a zejména pro 
Turkmenistán, neboť by otevřelo přímější 
obchodní trasy na západ;

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Nadpis po bodu 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Regionální bezpečnost

Or. en


