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Pozměňovací návrh 1
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. června 1987 (A2-33/87),

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své předchozí usnesení ze 
dne 21. září 2010 o obchodních a 
hospodářských vztazích s Tureckem,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Metin Kazak

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svou zprávu o obchodních 
a hospodářských vztazích s Tureckem ze 
dne 21. září 2010,

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady, které přijala 
na svém zasedání dne 14. prosince 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Evropské rady 
ohledně rozšíření, které přijala v prosinci 
2010,

Or. el

Pozměňovací návrh 6
Richard Howitt, Raimon Obiols, Göran Färm

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že poté, co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a vzhledem k tomu, že 
zahájení těchto jednání je výchozím bodem 
dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem,

A. vzhledem k tomu, že poté, co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a vzhledem k tomu, že 
zahájení těchto jednání je výchozím bodem 
dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem, jehož společným cílem je 
plnohodnotné členství v EU, jakmile 
budou splněna přístupová kritéria,
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Or. en

Pozměňovací návrh 7
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že poté, co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a vzhledem k tomu, že 
zahájení těchto jednání je výchozím bodem 
dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem,

A. vzhledem k tomu, že poté, co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena jednání o 
přistoupení Turecka k EU, a vzhledem 
k tomu, že zahájení těchto jednání je 
výchozím bodem dlouhodobého procesu 
s otevřeným koncem,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Andrew Duff, Anneli 
Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že poté, co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a vzhledem k tomu, že 
zahájení těchto jednání je výchozím bodem 
dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem,

A. vzhledem k tomu, že poté, co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a vzhledem k tomu, že 
zahájení těchto jednání zůstává výchozím 
bodem dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem,

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a postupnému sbližování s EU, 
a vzhledem k tomu, že toto úsilí by mělo 
být vnímáno jako příležitost k tomu, aby 
Turecko samo prošlo modernizací, 

B. vzhledem k tomu, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a postupnému sbližování s EU, 
a vzhledem k tomu, že toto úsilí by mělo 
být vnímáno jako příležitost k tomu, aby 
Turecko samo prošlo další modernizací,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že by měly být v 
souladu se zavedenými postupy a v 
souladu s rámcem pro jednání neprodleně 
otevřeny kapitoly jednání, u nichž byly 
dokončeny technické přípravy,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že porušování 
majetkových a dědických práv je v 
rozporu s článkem 1 prvního dodatkového 
protokolu k Evropské úmluvě o lidských 
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právech, který se týká ochrany 
majetkových práv,

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Richard Howitt, Raimon Obiols, Göran Färm

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podmínkou vstupu 
do EU, která je společenstvím založeným 
na sdílených hodnotách, zůstává v souladu 
se závěry ze zasedání Evropské rady 
z prosince 2006 i nadále splnění všech 
kodaňských kritérií a dostatečná 
integrační kapacita EU,

C. vzhledem k tomu, že podmínkou vstupu 
do EU, která je společenstvím založeným 
na sdílených hodnotách, zůstává i nadále 
splnění všech kodaňských kritérií,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podmínkou vstupu 
do EU, která je společenstvím založeným 
na sdílených hodnotách, zůstává v souladu 
se závěry ze zasedání Evropské rady 
z prosince 2006 i nadále splnění všech 
kodaňských kritérií a dostatečná 
integrační kapacita EU,

C. vzhledem k tomu, že podmínkou vstupu 
do EU, která je společenstvím založeným 
na sdílených hodnotách, zůstává i nadále 
splnění všech kodaňských kritérií,

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že by měly být 
otevřeny kapitoly jednání, u nichž byly 
dokončeny technické přípravy, což 
podpoří konstruktivní dialog a posun 
Turecka směrem k plnému provedení 
aquis EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Komise dospěla 
k závěru, že v roce 2010 Turecko pokročilo 
s politickými reformami, avšak že 
nedostatečný dialog a malá ochota ke 
kompromisům mezi hlavními politickými 
stranami má negativní dopad na vztahy 
mezi klíčovými politickými institucemi 
a práci na politických reformách 
zpomaluje,

D. vzhledem k tomu, že Komise dospěla 
k závěru, že v roce 2010 Turecko pokročilo 
s politickými reformami, 

Or. sl

Pozměňovací návrh 16
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Komise dospěla 
k závěru, že v roce 2010 Turecko pokročilo 
s politickými reformami, avšak že 
nedostatečný dialog a malá ochota ke 
kompromisům mezi hlavními politickými 
stranami má negativní dopad na vztahy 
mezi klíčovými politickými institucemi 
a práci na politických reformách 
zpomaluje,

D. vzhledem k tomu, že Komise dospěla 
k závěru, že v roce 2010 Turecko pokročilo 
s politickými reformami, avšak že 
nedostatečný dialog a malá ochota ke 
kompromisům mezi hlavními politickými 
stranami má negativní dopad na vztahy 
mezi klíčovými politickými institucemi 
a práci na politických reformách,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ismail Ertug, Jelko Kacin, Arlene McCarthy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Turecko stále 
neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě, 
přičemž tato situace trvá již pátým rokem,

E. vzhledem k tomu, že Turecko stále 
neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě, 
přičemž tato situace trvá již pátým rokem;
vzhledem k tomu, že Evropská unie 
současně neukončila izolaci turecké 
komunity v severní části Kypru, jak je 
stanoveno v závěrech ze zasedání Rady 
EU pro obecné záležitosti, jež se konalo 
dne 26. dubna 2004,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Metin Kazak, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Turecko stále 
neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě, 
přičemž tato situace trvá již pátým rokem,

E. vzhledem k tomu, že Turecko stále 
neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě, 
přičemž tato situace trvá již pátým rokem;
vzhledem k tomu, že navíc nebylo dosud 
provedeno rozhodnutí Rady EU ze dne 
26. dubna 2004 ohledně Severního Kypru, 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že u několika 
kapitol jednání byly dokončeny technické 
přípravy, a tyto kapitoly lze tedy bez 
dalších prodlev otevřít,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že předseda vlády 
Erdoğan označil za „bizarní“ památník 
lidskosti ve městě Kars a spolu s 
ministrem zahraničí Davutogluem usiluje 
o jeho odstranění,

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že veřejná kritika 
místopředsedy vlády Arinca na adresu 
populárního televizního seriálu, který 
zobrazoval sultána Sulejmána Velikého s 
konkubínami a při požívání alkoholu, 
vedla k zákazu jeho vysílání,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini 

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. oceňuje podporu další demokratizace 
Turecka ze strany tureckých občanů 
a občanské společnosti i jejich odhodlání 
vytvořit otevřenou a pluralistickou 
společnost; 

1. oceňuje podporu další demokratizace 
Turecka ze strany tureckých občanů 
a občanské společnosti i jejich odhodlání 
vytvořit otevřenou a pluralistickou 
společnost; žádá orgány a členské státy 
EU, aby v tomto ohledu plně uplatňovaly 
všechny nástroje politiky rozšíření EU pro 
kandidátské země;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. oceňuje podporu další demokratizace 
Turecka ze strany tureckých občanů 
a občanské společnosti i jejich odhodlání 
vytvořit otevřenou a pluralistickou 
společnost;

1. všímá si úsilí jednotlivých tureckých 
občanů a turecké občanské společnosti o 
posílení procesu demokratizace Turecka i 
jejich odhodlání vytvořit otevřenou a 
pluralistickou společnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. sleduje pomalé tempo reforem v 
Turecku a připomíná, že se turecká vláda 
zavázala k provedení komplexních 
reforem, a to jednak s cílem splnit 
kodaňská kritéria a jednak v zájmu vlastní 
modernizace; vyzývá vládu, aby zvýšila své 
úsilí v tomto směru; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí pátou zprávu Evropské 
komise o přístupových jednáních s 
Tureckem a oceňuje Turecko za znatelný 
pokrok v naplňování kritérií pro 
přistoupení k Unii i závazků spojených s 
členstvím;
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávajícími konflikty mezi politickými 
stranami a nad malou ochotou vlády 
a opozice usilovat o dosažení konsensu 
ohledně klíčových reforem; naléhavě 
vyzývá vládu, aby opozici učinila 
spoluzodpovědnou za modernizaci 
a demokratizaci státu a společnosti 
a posílila tak politickou pluralitu ve 
státních institucích; vyzývá všechny 
opoziční síly, aby se konstruktivně zasadily 
o reformní proces;

2. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávajícími konflikty mezi politickými 
stranami a nad malou ochotou vlády 
a opozice usilovat o dosažení konsensu 
ohledně klíčových reforem; naléhavě 
vyzývá všechny politické činitele, vládu a 
opozici, aby se společně zasadili o posílení 
politické plurality ve státních institucích a 
o podporu modernizace a demokratizace 
státu a společnosti; vyzývá všechny 
opoziční síly, aby se konstruktivně zasadily 
o reformní proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, 

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávajícími konflikty mezi politickými 
stranami a nad malou ochotou vlády 
a opozice usilovat o dosažení konsensu 
ohledně klíčových reforem; naléhavě 
vyzývá vládu, aby opozici učinila 
spoluzodpovědnou za modernizaci 
a demokratizaci státu a společnosti 
a posílila tak politickou pluralitu ve 
státních institucích; vyzývá všechny 
opoziční síly, aby se konstruktivně zasadily 

2. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávajícími konflikty mezi politickými 
stranami, nad nízkou důvěrou v instituce
a nad malou ochotou vlády a opozice 
usilovat o dosažení konsensu ohledně 
klíčových reforem; naléhavě vyzývá vládu, 
aby opozici učinila spoluzodpovědnou za 
modernizaci a demokratizaci státu 
a společnosti a posílila tak politickou 
pluralitu ve státních institucích; vyzývá 
všechny opoziční síly, aby se konstruktivně 
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o reformní proces; zasadily o reformní proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávajícími konflikty mezi politickými 
stranami a nad malou ochotou vlády 
a opozice usilovat o dosažení konsensu 
ohledně klíčových reforem; naléhavě 
vyzývá vládu, aby opozici učinila 
spoluzodpovědnou za modernizaci 
a demokratizaci státu a společnosti 
a posílila tak politickou pluralitu ve 
státních institucích; vyzývá všechny 
opoziční síly, aby se konstruktivně zasadily 
o reformní proces;

2. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávajícími konflikty mezi politickými 
stranami a nad malou ochotou vlády 
a opozice usilovat o dosažení konsensu 
ohledně nezbytných klíčových reforem;
naléhavě proto vyzývá vládu, aby opozici 
učinila spoluzodpovědnou za modernizaci 
a demokratizaci státu a společnosti 
a posílila tak politickou pluralitu ve 
státních institucích; vyzývá všechny 
opoziční síly, aby se konstruktivně zasadily 
o reformní proces;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki, 
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávajícími konflikty mezi politickými 
stranami a nad malou ochotou vlády 
a opozice usilovat o dosažení konsensu 
ohledně klíčových reforem; naléhavě 
vyzývá vládu, aby opozici učinila 
spoluzodpovědnou za modernizaci 
a demokratizaci státu a společnosti 

2. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávajícími konflikty mezi politickými 
stranami a nad malou ochotou vlády 
a opozice usilovat o dosažení konsensu 
ohledně klíčových reforem; naléhavě 
vyzývá vládu, aby opozici učinila 
spoluzodpovědnou za modernizaci 
a demokratizaci státu a společnosti 
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a posílila tak politickou pluralitu ve 
státních institucích; vyzývá všechny 
opoziční síly, aby se konstruktivně zasadily
o reformní proces;

a posílila tak názorovou pluralitu ve 
státních institucích; vyzývá opozici, aby se 
konstruktivně zasadila o reformní proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyváženosti při řízení moderního 
demokratického státu, jenž musí být 
založen na zásadě oddělení pravomocí 
a rovnováhy výkonné, zákonodárné 
a soudní moci, na dodržování lidských práv 
a svobod, zejména svobody sdělovacích 
prostředků, a na politické kultuře, která 
bude skutečně odrážet pluralitu 
demokratické společnosti; 

3. poukazuje na klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyváženosti při řízení moderního 
demokratického státu, jenž musí být 
založen na zásadě oddělení pravomocí 
a rovnováhy výkonné, zákonodárné 
a soudní moci, na dodržování lidských práv 
a základních svobod, zejména svobody 
projevu a svobody tisku, a na 
participativní politické kultuře, která bude 
skutečně odrážet pluralitu demokratické 
společnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyváženosti při řízení moderního 
demokratického státu, jenž musí být 
založen na zásadě oddělení pravomocí 
a rovnováhy výkonné, zákonodárné 
a soudní moci, na dodržování lidských práv 
a svobod, zejména svobody sdělovacích 

3. poukazuje na klíčovou úlohu systému 
kontrol a vyváženosti při řízení moderního
demokratického státu, jenž musí být 
založen na zásadě oddělení pravomocí 
a rovnováhy výkonné, zákonodárné 
a soudní moci, na dodržování lidských práv 
a základních svobod, zejména svobody 
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prostředků, a na politické kultuře, která 
bude skutečně odrážet pluralitu 
demokratické společnosti;

sdělovacích prostředků, a na politické 
kultuře, která by měla odrážet pluralitu 
demokratické společnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě 
žádá jejich řádné provádění v plném 
souladu s normami zakotvenými 
v Evropské úmluvě o lidských právech;
zdůrazňuje však, že je nezbytně nutné 
provést celkovou ústavní reformu, aby se 
Turecko stalo skutečně pluralistickou 
demokracií, jejímž jádrem je ochrana 
lidských práv a základních svobod; vítá 
deklarovanou ochotu vlády i opozice tuto 
reformu uskutečnit a vyzývá vládu, aby 
zajistila, že budou do celého ústavního 
procesu úzce zapojeny všechny politické 
strany a občanská společnost;

5. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné provést 
celkovou ústavní reformu, aby se Turecko 
stalo skutečně pluralistickou demokracií, 
jejímž jádrem je ochrana lidských práv 
a základních svobod; vítá deklarovanou 
ochotu vlády i opozice tuto reformu 
uskutečnit a vyzývá vládu, aby zajistila, že 
budou do celého ústavního procesu úzce 
zapojeny všechny politické strany 
a občanská společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě 
žádá jejich řádné provádění v plném 
souladu s normami zakotvenými 
v Evropské úmluvě o lidských právech; 
zdůrazňuje však, že je nezbytně nutné 

5. oceňuje ústavní reformy provedené v 
roce 2010, které jsou považovány za krok 
správným směrem v rámci probíhající 
modernizace turecké ústavy; vítá přijetí 
ústavních změn a naléhavě žádá jejich 
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provést celkovou ústavní reformu, aby se 
Turecko stalo skutečně pluralistickou 
demokracií, jejímž jádrem je ochrana 
lidských práv a základních svobod; vítá 
deklarovanou ochotu vlády i opozice tuto 
reformu uskutečnit a vyzývá vládu, aby 
zajistila, že budou do celého ústavního 
procesu úzce zapojeny všechny politické 
strany a občanská společnost; 

řádné provádění v plném souladu 
s normami zakotvenými v Evropské 
úmluvě o lidských právech; zdůrazňuje 
však, že je nezbytně nutné provést 
celkovou ústavní reformu, aby se Turecko 
stalo skutečně pluralistickou demokracií, 
jejímž jádrem je ochrana lidských práv 
a základních svobod; vítá deklarovanou 
ochotu vlády i opozice tuto reformu 
uskutečnit a vyzývá vládu, aby zajistila, že 
budou do celého ústavního procesu úzce 
zapojeny všechny politické strany 
a občanská společnost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě 
žádá jejich řádné provádění v plném 
souladu s normami zakotvenými 
v Evropské úmluvě o lidských právech; 
zdůrazňuje však, že je nezbytně nutné 
provést celkovou ústavní reformu, aby se 
Turecko stalo skutečně pluralistickou 
demokracií, jejímž jádrem je ochrana 
lidských práv a základních svobod; vítá 
deklarovanou ochotu vlády i opozice tuto 
reformu uskutečnit a vyzývá vládu, aby 
zajistila, že budou do celého ústavního 
procesu úzce zapojeny všechny politické 
strany a občanská společnost; 

5. vítá přijetí ústavních změn, které 
představují důležitý krok správným 
směrem, a naléhavě žádá jejich řádné 
provádění v plném souladu s normami 
zakotvenými v Evropské úmluvě 
o lidských právech; současně zdůrazňuje, 
že je nezbytně nutné provést celkovou 
ústavní reformu, aby se Turecko stalo 
skutečně pluralistickou demokracií, jejímž 
jádrem je ochrana lidských práv 
a základních svobod; vítá deklarovanou 
ochotu vlády i opozice tuto reformu 
uskutečnit a vyzývá vládu, aby zajistila, že 
budou do celého ústavního procesu úzce 
zapojeny všechny politické strany 
a občanská společnost; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě
žádá jejich řádné provádění v plném 
souladu s normami zakotvenými 
v Evropské úmluvě o lidských právech; 
zdůrazňuje však, že je nezbytně nutné 
provést celkovou ústavní reformu, aby se 
Turecko stalo skutečně pluralistickou 
demokracií, jejímž jádrem je ochrana 
lidských práv a základních svobod; vítá 
deklarovanou ochotu vlády i opozice tuto 
reformu uskutečnit a vyzývá vládu, aby 
zajistila, že budou do celého ústavního 
procesu úzce zapojeny všechny politické 
strany a občanská společnost;

5. vítá přijetí ústavních změn a žádá jejich 
řádné provádění v plném souladu 
s normami zakotvenými v Evropské 
úmluvě o lidských právech; zdůrazňuje 
však, že je nezbytně nutné provést 
celkovou ústavní reformu, aby se Turecko 
stalo skutečně pluralistickou demokracií, 
jejímž jádrem je ochrana lidských práv 
a základních svobod; vítá deklarovanou 
ochotu vlády i opozice tuto reformu 
uskutečnit a vyzývá vládu, aby zajistila, že 
budou do celého ústavního procesu úzce 
zapojeny všechny politické strany 
a občanská společnost; vítá akční plán, 
který vláda přijala v září 2010 s cílem 
urychlit legislativní proces, v jehož rámci 
má být proveden soubor ústavních změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě 
žádá jejich řádné provádění v plném 
souladu s normami zakotvenými 
v Evropské úmluvě o lidských právech; 
zdůrazňuje však, že je nezbytně nutné 
provést celkovou ústavní reformu, aby se 
Turecko stalo skutečně pluralistickou 
demokracií, jejímž jádrem je ochrana 
lidských práv a základních svobod; vítá 
deklarovanou ochotu vlády i opozice tuto 

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě 
žádá jejich řádné provádění v plném 
souladu s normami zakotvenými 
v Evropské úmluvě o lidských právech; 
zdůrazňuje však, že je nezbytně nutné 
provést celkovou ústavní reformu, aby se 
Turecko stalo skutečně pluralistickou 
demokracií, jejímž jádrem je ochrana 
lidských práv a základních svobod; vítá 
deklarovanou ochotu vlády i opozice tuto 
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reformu uskutečnit a vyzývá vládu, aby 
zajistila, že budou do celého ústavního 
procesu úzce zapojeny všechny politické 
strany a občanská společnost; 

reformu uskutečnit a vyzývá vládu, aby 
zajistila, že budou do celého ústavního 
procesu úzce zapojeny všechny politické 
strany a občanská společnost; doporučuje, 
aby byla k účasti přizvána i Benátská 
komise; 

Or. sl

Pozměňovací návrh 37
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě 
žádá jejich řádné provádění v plném 
souladu s normami zakotvenými 
v Evropské úmluvě o lidských právech; 
zdůrazňuje však, že je nezbytně nutné 
provést celkovou ústavní reformu, aby se 
Turecko stalo skutečně pluralistickou 
demokracií, jejímž jádrem je ochrana 
lidských práv a základních svobod; vítá
deklarovanou ochotu vlády i opozice tuto 
reformu uskutečnit a vyzývá vládu, aby 
zajistila, že budou do celého ústavního 
procesu úzce zapojeny všechny politické 
strany a občanská společnost;

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě 
žádá jejich řádné provádění v plném 
souladu s normami zakotvenými 
v Evropské úmluvě o lidských právech; 
zdůrazňuje však, že je nezbytně nutné 
provést celkovou ústavní reformu, aby se 
Turecko stalo skutečně pluralistickou 
demokracií, jejímž jádrem je ochrana 
lidských práv a základních svobod; bere na 
vědomí deklarovanou ochotu vlády 
i opozice tuto reformu uskutečnit a vyzývá 
vládu, aby zajistila, že budou do celého 
ústavního procesu úzce zapojeny všechny 
politické strany a občanská společnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě 
žádá jejich řádné provádění v plném 

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě 
žádá jejich řádné provádění v plném 
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souladu s normami zakotvenými 
v Evropské úmluvě o lidských právech; 
zdůrazňuje však, že je nezbytně nutné 
provést celkovou ústavní reformu, aby se 
Turecko stalo skutečně pluralistickou 
demokracií, jejímž jádrem je ochrana 
lidských práv a základních svobod; vítá 
deklarovanou ochotu vlády i opozice tuto 
reformu uskutečnit a vyzývá vládu, aby 
zajistila, že budou do celého ústavního 
procesu úzce zapojeny všechny politické 
strany a občanská společnost; 

souladu s judikaturou Evropského soudu 
pro lidská práva; zdůrazňuje však, že je 
nezbytně nutné provést celkovou ústavní 
reformu, aby se Turecko stalo skutečně 
pluralistickou demokracií, jejímž jádrem je 
ochrana lidských práv a základních 
svobod; vítá deklarovanou ochotu vlády 
i opozice tuto reformu uskutečnit a vyzývá 
vládu, aby zajistila, že budou do celého 
ústavního procesu úzce zapojeny všechny 
politické strany a občanská společnost;  

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Georgios Koumoutsakos, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Potito Salatto

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že součástí acquis 
communautaire je Úmluva Organizace 
spojených národů o mořském právu, 
kterou podepsalo všech 27 členských
států, stejně jako EU a všechny ostatní 
kandidátské země, a vyzývá proto vládu, 
aby tuto úmluvu bez dalších prodlev 
podepsala a ratifikovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. pokládá za politováníhodné, že občané 
EU mají stále problémy se svými 
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majetkovými nároky, a vyzývá turecké 
úřady, aby odstranily překážky pro 
využívání a registraci půdy nabyté 
dědictvím; 

Or. el

Pozměňovací návrh 41
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 
aby tento proces konstruktivně a aktivně 
podporovala; 

6. vítá zahájení veřejné debaty o řadě 
tradičně citlivých témat a oceňuje pozitivní 
kroky vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 
aby tento proces konstruktivně a aktivně 
podporovala; 

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 
aby tento proces konstruktivně a aktivně 

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je obecně zapotřebí 
dalšího, intenzivnějšího systematického 
zlepšování a že je zejména nutné přijmout 
konkrétní opatření ve prospěch 
nemuslimských menšin; vybízí vládu, aby 
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podporovala; dala procesu demokratického otevírání 
nový podnět, včetně vytvoření příznivého 
prostředí pro návrat tureckých občanů, 
příslušníků řecké menšiny, kteří žijí v 
zahraničí, a vyzývá opozici, aby tento 
proces konstruktivně a aktivně 
podporovala; 

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje symbolická gesta a projevy
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 
aby tento proces konstruktivně a aktivně 
podporovala; 

6. bere na vědomí, že vláda učinila řadu 
symbolických gest a projevů dobré vůle 
v oblasti náboženských svobod, ochrany 
menšin a kulturních práv; vyjadřuje 
politování nad tím, že křesťané požívají 
pouze omezené náboženské svobody, a
trvá na tom, že je zapotřebí systematického 
zlepšování; zejména vybízí vládu, aby dala 
procesu demokratického otevírání nový 
podnět, a vyzývá opozici, aby tento proces 
konstruktivně a aktivně podporovala; 

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je zapotřebí 

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti práva na 
svobodu myšlení, svědomí a náboženského
vyznání, ochrany menšin a kulturních práv; 
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systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 
aby tento proces konstruktivně a aktivně 
podporovala; 

trvá však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 
aby tento proces konstruktivně a aktivně 
podporovala; 

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 
aby tento proces konstruktivně a aktivně 
podporovala;

6. pokládá symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv 
samy o sobě za nedostatečné; opakuje 
proto, že je zapotřebí systematického 
zlepšování; zejména vybízí vládu, aby dala 
procesu demokratického otevírání nový 
podnět, a vyzývá opozici, aby tento proces 
konstruktivně a aktivně podporovala;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování s cílem zajistit, 
aby Turecko plně uznávalo práva menšin; 
zejména vybízí vládu, aby dala procesu 



PE456.654v02-00 24/167 AM\854860CS.doc

CS

aby tento proces konstruktivně a aktivně 
podporovala; 

demokratického otevírání nový podnět, 
a vyzývá opozici, aby tento proces 
konstruktivně a aktivně podporovala; 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Andrew Duff, Anneli 
Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 
aby tento proces konstruktivně a aktivně 
podporovala;

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády i konkrétní provedené 
kroky v oblasti náboženských svobod, 
ochrany menšin a kulturních práv; trvá 
však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 
aby tento proces konstruktivně a aktivně 
podporovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. oceňuje symbolická gesta a projevy 
dobré vůle vlády v oblasti náboženských 
svobod, ochrany menšin a kulturních práv; 
trvá však na tom, že je zapotřebí 
systematického zlepšování; zejména vybízí 
vládu, aby dala procesu demokratického 
otevírání nový podnět, a vyzývá opozici, 
aby tento proces konstruktivně a aktivně 

6. bere na vědomí symbolická gesta 
a projevy dobré vůle vlády v oblasti 
náboženských svobod, ochrany menšin 
a kulturních práv; trvá však na tom, že je 
zapotřebí systematického zlepšování; 
zejména vybízí vládu, aby dala procesu 
demokratického otevírání nový podnět, 
a vyzývá opozici, aby tento proces 
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podporovala; konstruktivně a aktivně podporovala;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. oceňuje otevřenost Turecka vůči 
ortodoxnímu patriarchátu v Istanbulu i 
současný pozitivní vývoj vztahů mezi 
tureckou vládou a církevními 
představiteli; 

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vzhledem k tomu, že v návaznosti na 
usnesení Parlamentního shromáždění 
Rady Evropy č. 1625 nedošlo k žádnému 
posunu, důrazně opakuje svou výzvu, aby 
turecká vláda uplatňovala politiky, které 
zachovají dvojí kulturní charakter 
tureckých ostrovů Gokceada (Imvros) a 
Bozcaada (Tenedos), a zejména aby řešila 
problémy, kterým čelí příslušníci řecké 
menšiny, pokud jde o jejich právo na 
vzdělání a majetková práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Ismail Ertug, Jelko Kacin, Arlene McCarthy

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. oceňuje pokrok v demokratizaci 
Turecka, především pokud jde o poslední 
reformu ústavy, vyzývá Radu, aby 
neprodleně zahájila jednání o kapitole 
„soudnictví a základní práva“ s cílem 
urychlit probíhající reformní proces a 
umožnit Turecku splnit všechna kodaňská 
kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. považuje kriminalizaci názorů za 
klíčovou překážku pro ochranu lidských 
práv v Turecku; vyjadřuje politování nad 
nepřiměřenými restrikcemi v oblasti 
svobody projevu, sdružování a 
shromažďování, které vedou k 
nezákonnému stíhání novinářů, 
spisovatelů, vydavatelů, akademických 
pracovníků, obhájců lidských práv, 
pokojných demonstrantů a aktivistů a 
čelních představitelů kurdských 
politických stran a sdružení; naléhavě 
vyzývá turecké úřady, aby v tomto ohledu 
důsledně dodržovaly mezinárodní závazky 
v oblasti ochrany lidských práv a aby za 
tímto účelem pozměnily příslušné právní 
předpisy a vyškolily policii a úředníky se 
soudní pravomocí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 53
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je znepokojen zhoršováním situace
v oblasti svobody tisku a rostoucí 
autocenzurou tureckých sdělovacích 
prostředků; zdůrazňuje, že nezávislý tisk je 
klíčovým prvkem demokratické 
společnosti, a v této souvislosti poukazuje 
na zásadní úlohu soudnictví při ochraně 
a posilování svobody tisku, která zaručuje 
veřejný prostor pro otevřenou debatu 
a přispívá ke správnému fungování 
systému kontrol a k vyváženosti;
připomíná, že je třeba přijmout nový 
zákon o sdělovacích prostředcích, který se 
bude zabývat mimo jiné otázkami 
nezávislosti, vlastnictví a správní kontroly;

7. je hluboce znepokojen současným 
stavem v oblasti svobody tisku, 
vyskytujícími se případy cenzury a rostoucí 
autocenzurou tureckých sdělovacích 
prostředků včetně internetu; zdůrazňuje, že 
nezávislý tisk je klíčovým prvkem 
demokratické společnosti; vyzývá vládu 
Turecka, aby prosazovala principy 
svobody tisku a zdržela se vytváření 
atmosféry politické a právní odvety proti 
kritickým hlasům ve sdělovacích 
prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na zásadní úlohu 
soudnictví při ochraně a posilování 
svobody tisku, která zaručuje veřejný 
prostor pro otevřenou debatu a přispívá ke 
správnému fungování systému kontrol a k 
vyváženosti; připomíná, že je třeba 
přijmout nový zákon o sdělovacích 
prostředcích, který se bude zabývat mimo 
jiné otázkami nezávislosti, vlastnictví 
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a správní kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá nové právní předpisy o rozhlasu a 
televizi, které zachovávají některá 
pozitivní opatření, jako je např. zvýšení 
horní hranice vlastnického podílu 
zahraničních subjektů v tureckých 
mediálních společnostech (z 25 % na 50 
%), avšak jež obsahují některá 
znepokojivá ustanovení, která opravňují 
předsedu vlády (nebo jím pověřeného 
ministra) zastavit dle vlastního uvážení 
vysílání z důvodů národní bezpečnosti bez 
nutnosti obstarat si soudní příkaz nebo 
rozhodnutí soudce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. se znepokojením sleduje praxi, kdy 
jsou trestně stíháni novináři, kteří 
zveřejnili důkazy o případech porušování 
lidských práv a další témata veřejného 
zájmu, a to zejména na základě článku 
285 trestního zákoníku „porušení 
důvěrnosti vyšetřování trestného činu“ a 
článku 288 „pokus o ovlivňování soudní 
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moci“;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. uznává, že se v současné době těší 
významné pozornosti otázka práv 
tureckých Romů, kterou se zabývají jak 
vládní, tak i opoziční politické strany, a 
doporučuje pečlivé sledování a 
vyhodnocování provádění vládního 
programu pro bytovou problematiku 
Romů, zejména pokud jde o udržitelnost a 
metodiku tohoto programu; vybízí 
tureckou vládu, aby se zasazovala o 
aktivní začleňování romských komunit do 
všech integračních procesů v zemi, jež se 
týkají romské populace, a aby se zástupci 
těchto komunit vedla důvěryhodné 
konzultace;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Andrew Duff, Anneli 
Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů i kroků vlády a státních zástupců 
stále omezuje svobodu projevu; znovu 
opakuje své předchozí výzvy, aby vláda 
v oblasti svobody projevu dokončila revizi 
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uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

právního rámce a neprodleně ho uvedla 
v soulad s Evropskou úmluvou o lidských 
právech a judikaturou Evropského soudu 
pro lidská práva; je znepokojen 
opakovaným nepřiměřeným blokováním 
internetových stránek a žádá vládu, aby 
vypracovala novelu zákona o internetu (č. 
5651) s cílem zajistit, aby již neomezoval 
svobodu projevu a právo občanů na přístup 
k informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini 

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;    

8. vyjadřuje politování nad tím, že některé
zákony, jako např. články 301-318-220/6 
ve spojení s článkem 314/2 trestního 
zákoníku, článek 7/2 protiteroristického 
zákona a zákon 5816 ze dne 25. července 
1951 stále omezují svobodu projevu; znovu 
opakuje své předchozí výzvy, aby vláda 
v oblasti svobody projevu dokončila revizi 
právního rámce a neprodleně ho uvedla 
v soulad s Evropskou úmluvou o lidských 
právech a judikaturou Evropského soudu 
pro lidská práva; je znepokojen 
opakovaným nepřiměřeným blokováním 
internetových stránek a žádá vládu, aby 
vypracovala novelu zákona o internetu (č. 
5651) s cílem zajistit, aby již neomezoval 
svobodu projevu a právo občanů na přístup 
k informacím;    

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu;
žádá zejména zrušení článku 301 
tureckého trestního zákoníku o „urážce 
turectví“, který byl v souladu s reformou z 
roku 2008 přeformulován na „urážku 
tureckého národa“; znovu opakuje své 
předchozí výzvy, aby vláda v oblasti 
svobody projevu dokončila revizi právního 
rámce a neprodleně ho uvedla v soulad 
s Evropskou úmluvou o lidských právech 
a judikaturou Evropského soudu pro lidská 
práva; je znepokojen opakovaným 
nepřiměřeným blokováním internetových 
stránek a žádá vládu, aby vypracovala 
novelu zákona o internetu (č. 5651) s cílem 
zajistit, aby již neomezoval svobodu 
projevu a právo občanů na přístup 
k informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Andrey Kovatchev, Frank Engel, Ioannis Kasoulides, Marietta Giannakou, Eleni 
Theocharous, Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu;
žádá zejména zrušení článku 301 
tureckého trestního zákoníku o „urážce 
turectví“, který byl přeformulován na 
„urážku tureckého národa“; znovu 
opakuje své předchozí výzvy, aby vláda 
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Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

v oblasti svobody projevu dokončila revizi 
právního rámce a neprodleně ho uvedla 
v soulad s Evropskou úmluvou o lidských 
právech a judikaturou Evropského soudu 
pro lidská práva; je znepokojen 
opakovaným nepřiměřeným blokováním 
internetových stránek a žádá vládu, aby 
vypracovala novelu zákona o internetu (č. 
5651) s cílem zajistit, aby již neomezoval 
svobodu projevu a právo občanů na přístup 
k informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Willy Meyer, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; žádá 
zejména zrušení článku 301 trestního 
zákoníku o „urážce turectví“, který byl v 
rámci malé reformy v roce 2008 
přeformulován na „urážku tureckého 
národa“; je znepokojen opakovaným 
nepřiměřeným blokováním internetových 
stránek a žádá vládu, aby vypracovala 
novelu zákona o internetu (č. 5651) s cílem 
zajistit, aby již neomezoval svobodu 
projevu a právo občanů na přístup 
k informacím;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 63
Zoran Thaler

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; i 
nadále se domnívá, že by měl být zrušen 
článek 301 tureckého trestního zákoníku; 
je znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; v této 
souvislosti znovu opakuje, že je nutné, aby 
turecká vláda vydala jasné pokyny pro 
žalobce ohledně zákonů, které jsou často 
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o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

uplatňovány za účelem omezování 
svobody projevu; je znepokojen 
opakovaným nepřiměřeným blokováním 
internetových stránek a žádá vládu, aby 
vypracovala novelu zákona o internetu (č. 
5651) s cílem zajistit, aby již neomezoval 
svobodu projevu a právo občanů na přístup 
k informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu;
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;    

8. znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; vítá 
nedávné zrušení omezení přístupu k 
některým internetovým stránkám a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
žádným způsobem neomezoval svobodu 
projevu a právo občanů na přístup 
k informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; bere 
na vědomí nedávné zrušení omezení 
přístupu k některým internetovým 
stránkám, avšak žádá vládu, aby 
vypracovala novelu zákona o internetu (č. 
5651) s cílem zajistit, aby již neomezoval 
svobodu projevu a právo občanů na přístup 
k informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím; v tomto 
ohledu vyjadřuje hluboké politování nad 
soudním řízením, které je vedeno v 
Dánsku a Belgii proti kurdské televizní 
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stanici Roj TV, jež je hlavním zdrojem 
informací pro Kurdy žijící mimo území 
Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 
revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím, a to ani 
na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu;
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 

8. vyjadřuje politování nad tím, že řada 
zákonů stále omezuje svobodu projevu; 
znovu opakuje své předchozí výzvy, aby 
vláda v oblasti svobody projevu dokončila 



AM\854860CS.doc 37/167 PE456.654v02-00

CS

revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím;

revizi právního rámce a neprodleně ho 
uvedla v soulad s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva; je 
znepokojen opakovaným nepřiměřeným 
blokováním internetových stránek a žádá 
vládu, aby vypracovala novelu zákona 
o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již 
neomezoval svobodu projevu a aby bylo 
zaručeno právo občanů na přístup 
k informacím;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje politování nad násilným 
vpádem policie na studentské 
demonstrace na Ankarské univerzitě v 
prosinci 2010 a tento akt odsuzuje; vyzývá 
vládu, aby prosazovala právo na svobodu 
shromažďování a svobodu sdružování, 
které jsou zakotveny v článcích 33 a 34 
turecké ústavy; naléhavě žádá policii, aby 
k pokojným protestům přistupovala 
umírněně;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje obavy ze skutečnosti, že 
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politikové otevřeně zasahují do umění, 
kultury a zábavního průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vzhledem k tomu, že v návaznosti na 
usnesení Parlamentního shromáždění 
Rady Evropy č. 1625 nedošlo k žádnému 
posunu, důrazně opakuje svou výzvu, aby 
turecká vláda uplatňovala politiky, které 
zachovají dvojí kulturní charakter 
tureckých ostrovů Gokceada (Imvros) a 
Bozcaada (Tenedos), a zejména aby řešila 
problémy, kterým čelí příslušníci řecké 
menšiny, pokud jde o jejich právo na 
vzdělání a majetková práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. oceňuje pokrok reformy soudnictví 
a znovu opakuje, že je přesvědčen, že 
nezávislost a nestrannost soudů jsou 
jedním z klíčových předpokladů fungování 
pluralistické demokratické společnosti; 
žádá vládu, aby uskutečňovala ústavní 
změny přijaté v této oblasti a důsledně při 
tom dbala na oddělení pravomocí mezi 
výkonnou a soudní mocí a na dodržování 

9. Netýká se českého znění.
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evropských norem;

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. oceňuje pokrok reformy soudnictví 
a znovu opakuje, že je přesvědčen, že 
nezávislost a nestrannost soudů jsou 
jedním z klíčových předpokladů fungování 
pluralistické demokratické společnosti; 
žádá vládu, aby uskutečňovala ústavní 
změny přijaté v této oblasti a důsledně při 
tom dbala na oddělení pravomocí mezi 
výkonnou a soudní mocí a na dodržování 
evropských norem; 

9. oceňuje pokrok reformy soudnictví 
a znovu opakuje, že je přesvědčen, že 
nezávislost a nestrannost soudů jsou 
jedním z klíčových předpokladů fungování 
pluralistické demokratické společnosti; je 
znepokojen skutečností, že se stav 
tureckého soudnictví stále nezlepšil 
natolik, aby bylo zajištěno právo na 
spravedlivé a včasné soudní řízení; žádá 
vládu, aby uskutečňovala ústavní změny 
přijaté v této oblasti a důsledně při tom 
dbala na oddělení pravomocí mezi 
výkonnou a soudní mocí a na dodržování 
evropských norem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. oceňuje pokrok reformy soudnictví 
a znovu opakuje, že je přesvědčen, že 
nezávislost a nestrannost soudů jsou 
jedním z klíčových předpokladů fungování 
pluralistické demokratické společnosti;
žádá vládu, aby uskutečňovala ústavní 
změny přijaté v této oblasti a důsledně při 

9. oceňuje pokrok reformy soudnictví 
a znovu opakuje, že je přesvědčen, že 
nezávislost a nestrannost soudů jsou 
jedním z klíčových předpokladů fungování 
pluralistické demokratické společnosti;
žádá vládu, aby uskutečňovala ústavní 
změny přijaté v této oblasti a důsledně při 
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tom dbala na oddělení pravomocí mezi 
výkonnou a soudní mocí a na dodržování 
evropských norem;

tom dbala na nezávislost a nestrannost 
soudů a na dodržování evropských norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je znepokojen skutečností, že jsou 
protiteroristické právní předpisy a tiskové 
zákony, jako je paragraf 301, nadále 
využívány k omezování zákonné svobody 
tisku, zatímco jsou jiné zákony, jako např. 
paragrafy 220 a 314, stále větší měrou 
používány ke stíhání politicky aktivních 
občanů; vyzývá turecké státní orgány, aby 
zajistily, že bude zastaveno pokračující 
využívání paragrafů trestního zákona ke 
stíhání spisovatelů, novinářů, 
intelektuálů, právníků a jiných obhájců 
svobody slova;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je však znepokojen interpretací 
trestního řádu ze strany nejvyššího soudu, 
který prodloužil délku trvání vyšetřovací 
vazby až na 10 let, čímž jasně porušil 
příslušné evropské normy; vyzývá Velké 
národní shromáždění Turecka, aby 
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zmíněný zákon reformovalo v souladu s 
judikaturou Evropského soudu pro lidská 
práva; zároveň připomíná, že Turecko je 
povinno důsledně dodržovat své závazky 
podle článku 6 EÚLP týkající se 
spravedlivého soudního řízení v 
přiměřené lhůtě, především tak, že ve 
svém právním systému vytvoří odvolací 
soudy a zároveň posílí postavení 
nejvyšších soudů;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vítá rozhodnutí Evropského soudu pro 
lidská práva ve věci Dink proti Turecku ze 
dne 14. září 2010 a souhlasné rozhodnutí 
Turecka, které se rozhodlo neodvolat; 
vyzývá proto turecké orgány, aby v plném 
rozsahu přijaly důsledky tohoto 
rozhodnutí a zavedly přiměřená opatření 
na ochranu uplatňování svobody 
vyjadřování; 

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. s potěšením konstatuje, že přijaté 
ústavní změny konečně vytváří základ pro 
zřízení instituce veřejného ochránce práv, 

10. s potěšením konstatuje, že přijaté 
ústavní změny konečně vytváří základ pro 
zřízení instituce veřejného ochránce práv, 
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a naléhavě vyzývá vládu k vypracování 
a parlament ke schválení příslušného 
zákona, který umožní, aby byla do této 
nové funkce demokraticky jmenována 
všeobecně respektovaná osobnost;

a naléhavě vyzývá vládu k vypracování 
a parlament ke schválení příslušného 
zákona, který umožní, aby byla do této 
nové funkce demokraticky jmenována 
všeobecně respektovaná osobnost; vítá 
návrh na dodatečné zřízení národní 
instituce pro lidská práva, vyjadřuje však 
hluboké politování nad tím, že návrh 
zákona o zřízení této instituce v 
současnosti neposkytuje dostatečnou 
záruku nezávislosti podle pařížských 
zásad a že předtím, než byl předložen v 
parlamentu, v podstatě nebyl konzultován 
s občanskou společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. oceňuje pokrok dosažený ve vztazích 
mezi civilním obyvatelstvem a vojskem 
a naléhavě vyzývá parlament, aby se 
aktivně zasadil o zajištění parlamentního 
dohledu nad bezpečnostními jednotkami, 
včetně důsledné kontroly rozpočtu na 
obranu; 

11. oceňuje pokrok dosažený ve vztazích 
mezi civilním obyvatelstvem a vojskem, 
zejména posílení civilního dohledu 
prostřednictvím omezení pravomoci 
vojenských soudů, umožnění soudního 
přezkumu rozhodnutí nejvyšší vojenské 
rady a opatření podniknutých k tomu, aby 
byli vysoce postavení důstojníci souzeni 
civilními soudy; naléhavě vyzývá 
parlament, aby se aktivně zasadil o 
zajištění parlamentního dohledu nad 
bezpečnostními jednotkami, včetně 
důsledné kontroly rozpočtu na obranu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. oceňuje pokrok dosažený ve vztazích 
mezi civilním obyvatelstvem a vojskem 
a naléhavě vyzývá parlament, aby se 
aktivně zasadil o zajištění parlamentního 
dohledu nad bezpečnostními jednotkami, 
včetně důsledné kontroly rozpočtu na 
obranu; 

11. oceňuje pokrok dosažený ve vztazích 
mezi civilním obyvatelstvem a vojskem, o 
nějž je třeba dále usilovat, má-li být 
zajištěn plný civilní dohled, a naléhavě 
vyzývá parlament, aby se aktivně zasadil o 
zajištění parlamentního dohledu nad 
bezpečnostními jednotkami, včetně 
důsledné kontroly rozpočtu na obranu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. oceňuje pokrok dosažený ve vztazích 
mezi civilním obyvatelstvem a vojskem 
a naléhavě vyzývá parlament, aby se 
aktivně zasadil o zajištění parlamentního 
dohledu nad bezpečnostními jednotkami, 
včetně důsledné kontroly rozpočtu na 
obranu;

11. oceňuje pokrok dosažený ve vztazích 
mezi civilním obyvatelstvem a vojskem a 
vyzývá parlament, aby se aktivně zasadil o 
zajištění parlamentního dohledu nad 
bezpečnostními jednotkami, včetně 
důsledné kontroly rozpočtu na obranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případu ERGENEKON, musí 
prokázat sílu a řádné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí; je znepokojen příliš dlouhým 
zadržováním podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a zdůrazňuje, že 
všichni podezřelí musí mít účinné soudní 
záruky;

12. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů ERGENEKON a 
Sledgehammer, musí prokázat sílu a řádné, 
nezávislé a transparentní fungování 
tureckých demokratických institucí; je 
znepokojen rozporuplnými důkazními 
prostředky a příliš dlouhým zadržováním 
mnoha podezřelých osob v Turecku před 
zahájením soudního řízení a zdůrazňuje, že 
všichni podezřelí musí mít účinné soudní 
záruky; je znepokojen skutečností, že 
probíhající soudní řízení v různých 
tureckých městech vedená proti 
úředníkům a aktivním členům legální 
Strany míru a rozvoje pro údajné spojení s 
PKK, která vedla k zadržování stovek osob 
ve vyšetřovací vazbě, včetně osmi 
zvolených místních starostů ve službě, 
jsou zásahem do legální politické činnosti 
a do práva na politické sdružování a 
zapojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, 

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že vyšetřování případů
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případu ERGENEKON, musí 
prokázat sílu a řádné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí; je znepokojen příliš dlouhým 
zadržováním podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a zdůrazňuje, že 
všichni podezřelí musí mít účinné soudní 
záruky;

12. zdůrazňuje, že vyšetřování případů, 
např. případů ERGENEKON a 
SLEDGEHAMMER a případu Hanife 
Avci, musí prokázat sílu a řádné a 
transparentní fungování tureckých 
demokratických a soudních institucí; je 
znepokojen příliš dlouhým zadržováním 
podezřelých osob před zahájením soudního 
řízení a zdůrazňuje, že všichni podezřelí 
musí mít účinné soudní záruky a že je 
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třeba dodržovat zásady právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Andrey Kovatchev, Frank Engel, Ioannis Kasoulides, Marietta Giannakou, Eleni 
Theocharous

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případu ERGENEKON, musí 
prokázat sílu a řádné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí; je znepokojen příliš dlouhým 
zadržováním podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a zdůrazňuje, že 
všichni podezřelí musí mít účinné soudní 
záruky;

12. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případu ERGENEKON, musí 
prokázat sílu a řádné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí; je znepokojen příliš dlouhým 
zadržováním podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a zdůrazňuje, že 
všichni podezřelí musí mít účinné soudní 
záruky; je znepokojen umělými 
překážkami, které vytvářela turecká státní 
správa ve snaze zabránit odhalení 
skutečných strůjců vraždy arménského 
novináře Hranta Dinka;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, 

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá nové právní předpisy, jež mají 
sladit normy předběžného líčení s acquis 
EU; je však hluboce znepokojen 
nenadálým přijetím těchto předpisů, které 
vedlo k neplánovanému propuštění vůdců 
organizace Hizballáh, jež byli soudy 
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nižšího stupně usvědčeni z nesčetných 
případů mučení a vražd;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini 

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyjadřuje politování nad tím, že
nedávná reforma ústavy nezahrnovala 
novelizaci ustanovení o zákazu politických 
stran, a naléhavě žádá vládu, aby příslušné 
předpisy uvedla v soulad s evropskými 
normami, přičemž upozorňuje zejména na 
příslušné stanovisko Benátské komise;

13. vyjadřuje politování nad tím, že
novelizace ustanovení o zákazu politických 
stran navržená v rámci nedávné reformy 
ústavy nezískala ve Velkém národním 
shromáždění Turecka potřebnou většinu 
hlasů, a naléhavě žádá všechny politické 
strany, aby příslušné předpisy uvedly v 
soulad s příslušným stanoviskem Benátské 
komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyjadřuje politování nad tím, že 
nedávná reforma ústavy nezahrnovala 
novelizaci ustanovení o zákazu politických 
stran, a naléhavě žádá vládu, aby příslušné 
předpisy uvedla v soulad s evropskými 
normami, přičemž upozorňuje zejména na 
příslušné stanovisko Benátské komise; 

13. vyjadřuje politování nad tím, že 
nedávná reforma ústavy nezahrnovala 
novelizaci ustanovení o zákazu politických 
stran, a naléhavě žádá vládu, aby příslušné 
předpisy uvedla v soulad s evropskými 
normami, přičemž upozorňuje zejména na 
příslušné stanovisko Benátské komise; 
vyzývá zejména tureckou vládu, aby 
jednoznačně upustila od pronásledování a 
politicky motivovaného vyšetřování 
kurdských politiků a aby neprodleně 
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propustila na kauci 1700 kurdských 
politiků, právníků, starostů a vůdčích 
osobností občanské společnosti, kteří 
spadají pod tzv. soudní řízení s KCK, a 
také tisíce dalších osob, které jsou stále 
zadržovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje obavy, že sekularismus je v 
Turecku z důvodu ústavních reforem v 
sázce a pod velkým tlakem;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. stejně jako ve svých předchozích 
usneseních žádá reformu volebního 
systému, která zajistí, aby se snížila 
hranice 10 % a tak posílila pluralita stran, 
která by lépe odrážela rozmanitost turecké 
společnosti; žádá vládu, aby se touto 
otázkou zabývala přednostně a reformu 
volebního systému uskutečnila ještě před 
parlamentními volbami, které se konají 
v roce 2011; vybízí politické strany, aby 
posílily svou vnitřní demokracii a zvýšily 
odpovědnost zvolených členů vůči jejich 
voličům;

14. stejně jako ve svých předchozích 
usneseních žádá reformu volebního 
systému, která zajistí, aby se snížila 
hranice 10 % a tak posílila pluralita stran, 
která by lépe odrážela rozmanitost turecké 
společnosti; lituje především skutečnosti, 
že v roce 2010 žádná reforma neproběhla 
a že pokud by taková reforma byla 
zahájena nyní, nemohla by vstoupit v 
platnost před parlamentními volbami, které 
se budou konat v roce 2011; žádá o 
komplexní přezkoumání pravidel 
financování stran a rovněž o celkovou 
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reformu zákona o politických stranách, 
což povede k posílení demokracie uvnitř 
politických stran; vybízí politické strany, 
aby zvýšily odpovědnost zvolených členů 
vůči jejich voličům;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. stejně jako ve svých předchozích 
usneseních žádá reformu volebního 
systému, která zajistí, aby se snížila 
hranice 10 % a tak posílila pluralita stran, 
která by lépe odrážela rozmanitost turecké 
společnosti; žádá vládu, aby se touto 
otázkou zabývala přednostně a reformu 
volebního systému uskutečnila ještě před 
parlamentními volbami, které se konají 
v roce 2011; vybízí politické strany, aby 
posílily svou vnitřní demokracii a zvýšily 
odpovědnost zvolených členů vůči jejich 
voličům;

14. stejně jako ve svých předchozích 
usneseních žádá reformu volebního 
systému, která zajistí, aby se snížila 
hranice 10 % a tak posílila pluralita stran, 
která by lépe odrážela rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí politické strany, aby 
posílily svou vnitřní demokracii a zvýšily 
odpovědnost zvolených členů vůči jejich 
voličům;

Or. sl

Pozměňovací návrh 92
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. stejně jako ve svých předchozích 
usneseních žádá reformu volebního 
systému, která zajistí, aby se snížila 
hranice 10 % a tak posílila pluralita stran, 

14. stejně jako ve svých předchozích 
usneseních z let 2006, 2007 a 2009 žádá 
reformu volebního systému, která zajistí, 
aby se snížila hranice 10 % a tak posílila 
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která by lépe odrážela rozmanitost turecké 
společnosti; žádá vládu, aby se touto 
otázkou zabývala přednostně a reformu 
volebního systému uskutečnila ještě před 
parlamentními volbami, které se konají 
v roce 2011; vybízí politické strany, aby 
posílily svou vnitřní demokracii a zvýšily 
odpovědnost zvolených členů vůči jejich 
voličům;

pluralita stran, která by lépe odrážela 
rozmanitost turecké společnosti, a 
podpořilo lepší zastoupení menšin; žádá 
vládu, aby se touto otázkou zabývala 
přednostně a reformu volebního systému 
uskutečnila ještě před parlamentními 
volbami, které se konají v roce 2011; 
vybízí politické strany, aby posílily svou 
vnitřní demokracii a zvýšily odpovědnost 
zvolených členů vůči jejich voličům; 
vyzývá k reformě pravidel upravujících 
financování politických stran a výdaje na 
volby tak, aby došlo k podpoření 
otevřenějšího a demokratičtějšího 
politického systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že dosud 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o omezení imunity poslanců 
parlamentu v případě korupčního jednání, 
a že existují pochybnosti o zajištění 
náležitých podmínek pro vyjadřování 
pokojných názorů v parlamentu; vyzývá 
proto vládu a parlament, aby se dohodly na 
odpovídající reformě systému parlamentní 
imunity;

15. vyjadřuje politování nad tím, že dosud 
nebylo dosaženo žádného pokroku,
zejména pokud jde o omezení imunity 
poslanců parlamentu v případě korupčního 
jednání, a že existují pochybnosti o 
zajištění náležitých podmínek pro 
vyjadřování pokojných názorů v 
parlamentu; vyzývá proto vládu 
a parlament, aby se dohodly na 
odpovídající reformě systému parlamentní 
imunity;

Or. de
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Pozměňovací návrh 94
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí, že Turecko v současné 
době předsedá Výboru ministrů Rady 
Evropy, a vybízí ho, aby prokázalo své 
odhodlání ctít hodnoty Rady Evropy 
podpisem a ratifikací Rámcové úmluvy 
o ochraně národnostních menšin 
a ratifikací všech dodatkových protokolů 
k Evropské úmluvě o lidských právech; 

16. bere na vědomí, že Turecko v současné 
době předsedá Výboru ministrů Rady 
Evropy, a vybízí ho, aby prokázalo své 
odhodlání ctít hodnoty Rady Evropy 
podpisem a ratifikací Rámcové úmluvy 
o ochraně národnostních menšin 
a ratifikací všech dodatkových protokolů 
k Evropské úmluvě o lidských právech; 
zdůrazňuje, že by Turecko mělo aktivně 
podporovat atmosféru respektování 
menšin, včetně menšin nemuslimských, a 
že by mělo zajistit, aby byl soudní systém v 
souladu se závazky Turecka, které 
vyplývají z mezinárodních úmluv o 
lidských právech, dostatečně vybaven na 
řešení případů agrese a násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí, že Turecko v současné 
době předsedá Výboru ministrů Rady 
Evropy, a vybízí ho, aby prokázalo své 
odhodlání ctít hodnoty Rady Evropy 
podpisem a ratifikací Rámcové úmluvy 
o ochraně národnostních menšin 
a ratifikací všech dodatkových protokolů 
k Evropské úmluvě o lidských právech;

16. bere na vědomí, že Turecko v současné 
době předsedá Výboru ministrů Rady 
Evropy, a vybízí ho, aby prokázalo své 
odhodlání ctít hodnoty Rady Evropy 
podpisem a ratifikací Rámcové úmluvy 
o ochraně národnostních menšin 
a ratifikací všech dodatkových protokolů 
k Evropské úmluvě o lidských právech; v 
této souvislosti poukazuje na to, že je 
důležité, aby se dostalo uznání především 
nemuslimským menšinám, a vyzývá 
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Turecko, aby s potřebnou přísností a 
důsledností zasáhlo proti komukoli, kdo 
by tyto menšiny napadal nebo se na nich 
dopouštěl násilí;

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí, že Turecko v současné 
době předsedá Výboru ministrů Rady 
Evropy, a vybízí ho, aby prokázalo své 
odhodlání ctít hodnoty Rady Evropy 
podpisem a ratifikací Rámcové úmluvy 
o ochraně národnostních menšin 
a ratifikací všech dodatkových protokolů 
k Evropské úmluvě o lidských právech;

16. bere na vědomí, že Turecko v současné 
době předsedá Výboru ministrů Rady 
Evropy a že do konce června 2010 
předsedá Procesu spolupráce v 
jihovýchodní Evropě, a vybízí ho, aby 
prokázalo své odhodlání ctít hodnoty Rady 
Evropy podpisem a ratifikací Rámcové 
úmluvy o ochraně národnostních menšin a 
ratifikací všech dodatkových protokolů k 
Evropské úmluvě o lidských právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí, že Turecko v současné 
době předsedá Výboru ministrů Rady 
Evropy, a vybízí ho, aby prokázalo své 
odhodlání ctít hodnoty Rady Evropy 
podpisem a ratifikací Rámcové úmluvy 
o ochraně národnostních menšin 
a ratifikací všech dodatkových protokolů 
k Evropské úmluvě o lidských právech; 

16. bere na vědomí, že Turecko v současné 
době předsedá Výboru ministrů Rady 
Evropy, a vybízí Turecko a členské státy 
EU, aby prokázaly své odhodlání ctít 
hodnoty Rady Evropy podpisem 
a ratifikací Rámcové úmluvy o ochraně 
národnostních menšin a ratifikací všech 
dodatkových protokolů k Evropské úmluvě 
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o lidských právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vzhledem k tomu, že Turecko je 
členem Organizace islámské konference –
organizace, která omezuje lidská práva na 
práva obsažená v šaríi, a je tedy v rozporu 
se základními zásadami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je zklamán, že Turecko dosud 
neratifikovalo Opční protokol k Úmluvě 
OSN proti mučení, přičemž tato situace 
trvá již od roku 2005, a naléhá na turecký 
parlament, aby jej bez dalších prodlev 
ratifikoval; 

17. je zklamán, že Turecko dosud 
neratifikovalo Opční protokol k Úmluvě 
OSN proti mučení, přičemž tato situace 
trvá již od roku 2005, a naléhá na turecký 
parlament, aby jej bez dalších prodlev 
ratifikoval; vyjadřuje vážné znepokojení 
nad doloženými případy mučení a 
mimoprávního zabití, které spáchali státní 
zaměstnanci; vyzývá tureckou vládu, aby 
těmto praktikám okamžitě zamezila; dále 
vyzývá tureckou vládu, aby se podrobila 
rozsudku Evropského soudu pro lidská 
práva a aby realizovala doporučení 
Výboru pro předcházení mučení týkající 
se případu Abdullaha Öcalana a 
konkrétních podmínek jeho uvěznění, a to 
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vzhledem ke zdravotnímu stavu tohoto 
vězně;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je zklamán, že Turecko dosud 
neratifikovalo Opční protokol k Úmluvě 
OSN proti mučení, přičemž tato situace 
trvá již od roku 2005, a naléhá na turecký 
parlament, aby jej bez dalších prodlev 
ratifikoval; 

17. je zklamán, že Turecko dosud 
neratifikovalo Opční protokol k Úmluvě 
OSN proti mučení, přičemž tato situace 
trvá již od roku 2005, a naléhá na turecký 
parlament, aby jej bez dalších prodlev 
ratifikoval; vyzývá rovněž členské státy, jež 
tento právní nástroj dosud rovněž 
neratifikovaly, aby tak učinily;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování těchto 
společenství, zejména možnost získat 
právní subjektivitu, otvírat a provozovat 
budovy pro bohoslužby, vzdělávat 
duchovní a řešit majetkové problémy, které 
neupravuje zákon o nadacích;

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
konkrétně s alavitskou a křesťanskou 
komunitou, které se nadále potýkají s 
porušováním základních práv a svobod a s 
diskriminací; avšak vyjadřuje znepokojení
nad tím, že nebylo dosaženo žádného 
pokroku, pokud jde o: obecné 
respektování nejen svobody vyznání, ale 
také jakékoli veřejné manifestace 
související se základním právem na 
svobodu náboženského vyznání (včetně 
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úlohy misionářů), právní rámec pro 
fungování těchto společenství, zejména 
možnost získat právní subjektivitu, otvírat 
a provozovat budovy pro bohoslužby, 
vzdělávat duchovní a řešit majetkové 
problémy, které neupravuje zákon 
o nadacích; vyzývá k efektivnímu a 
trvalému úsilí při provádění zákona o 
nadacích, přičemž odkazuje na časté 
prodlevy a procedurální problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování těchto 
společenství, zejména možnost získat 
právní subjektivitu, otvírat a provozovat 
budovy pro bohoslužby, vzdělávat 
duchovní a řešit majetkové problémy, které 
neupravuje zákon o nadacích;

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské, řecké, arménské, 
aramejské a dalších křesťanských 
komunit, avšak vyjadřuje zklamání nad 
tím, že nebylo dosaženo žádného pokroku, 
pokud jde o právní rámec pro fungování 
těchto společenství, zejména možnost 
získat právní subjektivitu, otvírat 
a provozovat budovy pro bohoslužby, 
vzdělávat duchovní a řešit majetkové 
problémy, které neupravuje zákon 
o nadacích, který musí umožnit, aby tyto 
náboženské komunity fungovaly bez 
zbytečných omezení v souladu s EÚLP a s 
judikaturou Evropského soudu pro lidská 
práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování těchto 
společenství, zejména možnost získat 
právní subjektivitu, otvírat a provozovat 
budovy pro bohoslužby, vzdělávat 
duchovní a řešit majetkové problémy, které 
neupravuje zákon o nadacích; 

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování těchto 
společenství, zejména možnost získat 
právní subjektivitu, otvírat a provozovat 
budovy pro bohoslužby, vzdělávat 
duchovní a řešit majetkové problémy, které 
neupravuje zákon o nadacích, jako 
například problémy související s registrací 
míst pro konání bohoslužeb a s 
nemovitostmi označovanými jako 
„mazbut“, které byly od roku 1974 
konfiskovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování těchto 
společenství, zejména možnost získat 
právní subjektivitu, otvírat a provozovat 
budovy pro bohoslužby, vzdělávat 
duchovní a řešit majetkové problémy, které 

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že bylo
dosaženo pouze skromného pokroku, 
pokud jde o právní rámec pro fungování 
těchto společenství, zejména možnost 
získat právní subjektivitu, otvírat a 
provozovat budovy pro bohoslužby,
vzdělávat duchovní a řešit majetkové 
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neupravuje zákon o nadacích; problémy, které neupravuje zákon o 
nadacích; všem nemuslimským 
náboženským komunitám a také alavitské 
komunitě by mělo být umožněno 
fungování bez zbytečných omezení v 
souladu s EÚLP a s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování těchto
společenství, zejména možnost získat 
právní subjektivitu, otvírat a provozovat 
budovy pro bohoslužby, vzdělávat 
duchovní a řešit majetkové problémy, které 
neupravuje zákon o nadacích;

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování 
nemuslimských a alavitských komunit, 
zejména možnost získat právní 
subjektivitu, otvírat a provozovat budovy 
pro bohoslužby, vzdělávat duchovní a řešit 
majetkové problémy, které neupravuje 
zákon o nadacích; naléhavě vyzývá vládu, 
aby dále zvyšovala podporu svobody 
svědomí a náboženské plurality v turecké 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování těchto 
společenství, zejména možnost získat 
právní subjektivitu, otvírat a provozovat 
budovy pro bohoslužby, vzdělávat 
duchovní a řešit majetkové problémy, které 
neupravuje zákon o nadacích; 

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování těchto 
společenství, zejména možnost získat 
právní subjektivitu, otvírat a provozovat 
budovy pro bohoslužby, vzdělávat 
duchovní a řešit majetkové problémy, které 
neupravuje zákon o nadacích; dále 
odsuzuje činy, které na Kypru spáchaly 
turecké jednotky, aby na Štědrý den 
přerušily bohoslužbu v Turky okupované 
vesnici Rizoparpasso, a vyzývá turecké 
orgány, aby určily a potrestaly viníky 
tohoto závažného porušení náboženských 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování těchto 
společenství, zejména možnost získat 
právní subjektivitu, otvírat a provozovat 
budovy pro bohoslužby, vzdělávat 
duchovní a řešit majetkové problémy, které 
neupravuje zákon o nadacích;

18. podporuje probíhající dialog mezi 
vládou a náboženskými společenstvími, 
včetně alavitské a křesťanské komunity, 
avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že 
nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud 
jde o právní rámec pro fungování těchto 
společenství, zejména možnost získat 
právní subjektivitu, otvírat a provozovat 
budovy pro bohoslužby, vzdělávat 
duchovní a řešit majetkové problémy, které 
neupravuje zákon o nadacích; žádá, aby 
byly provedeny restaurační práce 
potřebné k obnově uměleckého a 
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náboženského dědictví severního Kypru, 
jež je v současnosti ve velmi zuboženém 
stavu; 

Or. it

Pozměňovací návrh 108
Kyriakos Mavronikolas, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že svoboda vyznání je 
významnou základní hodnotou EU, a 
vyzývá Turecko, aby právo na ni 
respektovalo a zaručilo všem 
náboženstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá proto vládu, aby se těmito 
otázkami neprodleně systematicky 
zabývala, tedy aby provedla nezbytné 
změny právních předpisů a zajistila jejich 
řádné provádění na všech úrovních správy, 
včetně obcí; poukazuje v této souvislosti 
také na doporučení přijatá Benátskou 
komisí na jaře 2010, jež se týkala právní 
subjektivity náboženských společenství 
a církevního titulu „ekumenický“ 
v pravoslavném patriarchátu; znovu 
opakuje, že očekává, že vládní prohlášení 
o opětovném otevření řeckého 

19. vyzývá proto vládu, aby se těmito 
otázkami neprodleně systematicky 
zabývala, tedy aby provedla nezbytné 
změny právních předpisů a zajistila jejich 
řádné provádění na všech úrovních správy, 
včetně obcí; poukazuje v této souvislosti 
také na doporučení přijatá Benátskou 
komisí na jaře 2010, jež se týkala právní 
subjektivity náboženských společenství 
a církevního titulu „ekumenický“ 
v pravoslavném patriarchátu; vítá nedávné 
události, jako např. vydání sirotčince na 
ostrově Büyükada ekumenickému 
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pravoslavného semináře na ostrově Chalki 
budou brzy potvrzena konkrétními kroky; 

patriarchátu a udělení tureckého 
občanství několika řeckým ortodoxním 
kněžím za účelem usnadnění práce 
patriarchátu a Svatého synodu, 
náboženský obřad v muzeu kláštera 
Sümela ve městě Trabzon dne 15. srpna 
2010 a obřad v kostele na ostrově 
Akdamar ve Vanské provincii dne 19. září 
2010 a oběžník, který v květnu 2010 vydal 
předseda vlády Erdogan a v němž všechny 
příslušné orgány instruoval, aby věnovaly 
náležitou pozornost problémům 
nemuslimských občanů Turecka, znovu 
opakuje, že očekává, že vládní prohlášení 
o opětovném otevření řeckého 
pravoslavného semináře na ostrově Chalki 
budou brzy potvrzena konkrétními kroky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá proto vládu, aby se těmito 
otázkami neprodleně systematicky 
zabývala, tedy aby provedla nezbytné 
změny právních předpisů a zajistila jejich 
řádné provádění na všech úrovních správy, 
včetně obcí; poukazuje v této souvislosti 
také na doporučení přijatá Benátskou 
komisí na jaře 2010, jež se týkala právní 
subjektivity náboženských společenství 
a církevního titulu „ekumenický“ 
v pravoslavném patriarchátu; znovu 
opakuje, že očekává, že vládní prohlášení 
o opětovném otevření řeckého 
pravoslavného semináře na ostrově Chalki 
budou brzy potvrzena konkrétními kroky;

19. vyzývá proto vládu, aby se těmito 
otázkami neprodleně systematicky 
zabývala, tedy aby provedla nezbytné 
změny právních předpisů a zajistila jejich 
řádné provádění na všech úrovních správy, 
včetně obcí; poukazuje v této souvislosti 
také na doporučení přijatá Benátskou 
komisí na jaře 2010, jež se týkala právní 
subjektivity náboženských společenství 
a církevního titulu „ekumenický“ 
v pravoslavném patriarchátu; znovu 
opakuje, že očekává, že vládní prohlášení o 
okamžitém opětovném otevření řeckého 
pravoslavného semináře na ostrově Chalki 
budou brzy potvrzena konkrétními kroky a 
opatřeními, které umožní neomezené 
vzdělávání kněží křesťanských komunit v 
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Turecku; žádá, aby měli odborníci volný 
přístup k ochraně náboženských památek 
a aby bylo okamžitě ukončeno jakékoli 
nelegální a potupné využívání těchto 
památek (ke skladování munice, jako 
zábavní kluby atd.) ve vojenských zónách;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá proto vládu, aby se těmito 
otázkami neprodleně systematicky 
zabývala, tedy aby provedla nezbytné 
změny právních předpisů a zajistila jejich
řádné provádění na všech úrovních správy, 
včetně obcí; poukazuje v této souvislosti 
také na doporučení přijatá Benátskou 
komisí na jaře 2010, jež se týkala právní 
subjektivity náboženských společenství 
a církevního titulu „ekumenický“ 
v pravoslavném patriarchátu; znovu 
opakuje, že očekává, že vládní prohlášení 
o opětovném otevření řeckého 
pravoslavného semináře na ostrově Chalki 
budou brzy potvrzena konkrétními kroky;

19. vyzývá proto vládu, aby se těmito 
otázkami neprodleně systematicky 
zabývala, tedy aby provedla nezbytné 
změny právních předpisů a zajistila jejich 
řádné provádění na všech úrovních správy, 
včetně obcí; poukazuje v této souvislosti 
také na doporučení přijatá Benátskou 
komisí na jaře 2010, jež se týkala právní 
subjektivity náboženských společenství 
a církevního titulu „ekumenický“ 
v pravoslavném patriarchátu; znovu 
opakuje, že očekává, že vládní prohlášení 
o opětovném otevření řeckého 
pravoslavného semináře na ostrově Chalki 
budou brzy potvrzena konkrétními kroky; 
naléhavě vyzývá vládu, aby věnovala 
zvláštní pozornost učebním pomůckám ve 
školách, které by měly zdůrazňovat 
náboženskou pluralitu žáků a studentů, a 
také tomu, že jsou potřebné nezaujaté 
učebnice a další studijní materiál;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá proto vládu, aby se těmito 
otázkami neprodleně systematicky 
zabývala, tedy aby provedla nezbytné 
změny právních předpisů a zajistila jejich 
řádné provádění na všech úrovních správy, 
včetně obcí; poukazuje v této souvislosti 
také na doporučení přijatá Benátskou 
komisí na jaře 2010, jež se týkala právní 
subjektivity náboženských společenství 
a církevního titulu „ekumenický“ 
v pravoslavném patriarchátu; znovu 
opakuje, že očekává, že vládní prohlášení 
o opětovném otevření řeckého 
pravoslavného semináře na ostrově Chalki 
budou brzy potvrzena konkrétními kroky;

19. vyzývá proto vládu, aby dostála svým 
závazkům podle článků 9 a 11 EÚLP a 
aby se těmito otázkami neprodleně 
systematicky zabývala, tedy aby provedla 
nezbytné změny právních předpisů a 
zajistila jejich řádné provádění na všech 
úrovních správy, včetně obcí; poukazuje 
v této souvislosti také na doporučení přijatá 
Benátskou komisí na jaře 2010, jež se 
týkala právní subjektivity náboženských 
společenství a církevního titulu 
„ekumenický“ v pravoslavném 
patriarchátu; znovu opakuje, že očekává, že 
vládní prohlášení o opětovném otevření 
řeckého pravoslavného semináře na 
ostrově Chalki budou brzy potvrzena 
konkrétními kroky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá proto vládu, aby se těmito 
otázkami neprodleně systematicky 
zabývala, tedy aby provedla nezbytné 
změny právních předpisů a zajistila jejich 
řádné provádění na všech úrovních správy, 
včetně obcí; poukazuje v této souvislosti 
také na doporučení přijatá Benátskou 
komisí na jaře 2010, jež se týkala právní 
subjektivity náboženských společenství 
a církevního titulu „ekumenický“ 

19. vyzývá proto vládu, aby se těmito 
otázkami systematicky zabývala, tedy aby 
provedla nezbytné změny právních 
předpisů a zajistila jejich řádné provádění 
na všech úrovních správy, včetně obcí; 
poukazuje v této souvislosti také na 
doporučení přijatá Benátskou komisí na 
jaře 2010, jež se týkala právní subjektivity 
náboženských společenství a církevního 
titulu „ekumenický“ v pravoslavném 
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v pravoslavném patriarchátu; znovu 
opakuje, že očekává, že vládní prohlášení 
o opětovném otevření řeckého 
pravoslavného semináře na ostrově Chalki 
budou brzy potvrzena konkrétními kroky;

patriarchátu; znovu opakuje, že očekává, že 
vládní prohlášení o opětovném otevření 
řeckého pravoslavného semináře na 
ostrově Chalki budou brzy potvrzena 
konkrétními kroky;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Kyriakos Mavronikolas

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá turecké orgány, aby podnikly 
všechny kroky potřebné ke zlepšení 
trajektového spojení s ostrovy Imbros a 
Tenedos a rovněž ke zlepšení jejich 
leteckého spojení s vnějším světem;

Or. el

Pozměňovací návrh 115
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, 
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyjadřuje politování nad nedávnými 
soudními případy vedenými proti 
sdružením LGBT, vítá však skutečnost, že 
soudy tyto případy týkající se zákazu 
činnosti zamítly; konstatuje však, že je 
třeba podnikat další kroky zaměřené proti 
homofobii a diskriminaci na základě 
sexuální orientace; žádá, aby byla 
věnována zvláštní pozornost policejnímu 
zásahu proti transsexuálům v Ankaře; 
žádá turecké ozbrojené síly, aby ustoupily 
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od klasifikace homosexuality jakožto 
„psychosexuálního“ onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vítá postoupení řeckého chlapeckého 
sirotčince na ostrově Büyükada dne 
29. listopadu 2010 patriarchátu, o němž 
jednohlasně rozhodlo shromáždění nadací 
a které proběhlo v souladu s rozhodnutím 
Evropského soudu pro lidská práva; 

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že Turecko zatím nepodniklo žádné 
zásadní kroky ke zlepšení situace na 
ostrovech Gökçeada (Imvros) a Bozcaada 
(Tenedos); vyzývá turecké orgány, aby 
realizovaly usnesení Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy č. 1625 (2008), 
které obsahuje řadu praktických opatření 
zaměřených na zachování dvojího 
kulturního charakteru těchto dvou 
ostrovů, a aby rovněž prosazovaly 
rozsudky Evropského soudu pro lidská 
práva, které potvrzují majetková a dědická 
práva řeckých ostrovanů a jejich 
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potomků;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Marietta Giannakou, Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vzhledem k tomu, že v návaznosti na 
usnesení Parlamentního shromáždění 
Rady Evropy č. 1625 nedošlo k žádnému 
posunu, důrazně opakuje svou výzvu, aby 
turecká vláda uplatňovala politiky, které 
zachovají dvojí kulturní charakter 
tureckých ostrovů Gokceada (Imvros) a 
Bozcaada (Tenedos), a zejména aby řešila 
problémy, kterým čelí příslušníci řecké 
menšiny, pokud jde o jejich právo na 
vzdělání a majetková práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících a jiných teroristických skupin
na tureckém území; vybízí Turecko, aby 
v boji proti terorismu posílilo spolupráci 
s EU, zejména s jejím protiteroristickým 
koordinátorem a s Europolem, jakož i 
s členskými státy EU;

20. důrazně odsuzuje veškerou 
přetrvávající násilnou činnost páchanou na 
tureckém území proti civilnímu 
obyvatelstvu; vybízí Turecko, aby posílilo 
úsilí o trvalé, mírové řešení ozbrojeného 
konfliktu mezi tureckým státem a PKK, jež 
je zásadním předpokladem pro nastolení 
stabilního, demokratického a 
mírumilovného Turecka a tedy i pro 
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plodnou spolupráci s EU a pro brzké 
přistoupení k ní; doporučuje turecké vládě, 
aby pro všechny politické strany a 
organizace občanské společnosti zavedla 
proces demokratické účasti, jehož součástí 
bude propuštění Abdullaha Öcalana a 
uznání PKK za neteroristickou skupinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících a jiných teroristických skupin 
na tureckém území; vybízí Turecko, aby 
v boji proti terorismu posílilo spolupráci 
s EU, zejména s jejím protiteroristickým 
koordinátorem a s Europolem, jakož i 
s členskými státy EU; 

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících, která je již uvedena na 
seznamu teroristických organizací 
vypracovaném EU, a jiných teroristických 
skupin na tureckém území; vybízí členské 
státy EU, aby v boji proti terorismu posílily 
spolupráci s Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících a jiných teroristických skupin 
na tureckém území; vybízí Turecko, aby 
v boji proti terorismu posílilo spolupráci 

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících, která je již uvedena na 
seznamu teroristických organizací 
vypracovaném EU, a jiných teroristických 
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s EU, zejména s jejím protiteroristickým 
koordinátorem a s Europolem, jakož i 
s členskými státy EU; 

skupin na tureckém území; vybízí členské 
státy EU a Turecko, aby posílily spolupráci 
prostřednictvím protiteroristického 
koordinátora EU a Europolu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících a jiných teroristických skupin 
na tureckém území; vybízí Turecko, aby 
v boji proti terorismu posílilo spolupráci 
s EU, zejména s jejím protiteroristickým 
koordinátorem a s Europolem, jakož i 
s členskými státy EU;

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících a jiných teroristických skupin 
na tureckém území; podporuje další 
spolupráci Turecka a EU v boji proti 
terorismu, zejména protiteroristického 
koordinátora EU a Europolu, jakož i 
členských států EU, a to za přísného 
dodržování mezinárodních právních 
předpisů v oblasti lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících a jiných teroristických skupin 
na tureckém území; vybízí Turecko, aby 
v boji proti terorismu posílilo spolupráci 
s EU, zejména s jejím protiteroristickým 
koordinátorem a s Europolem, jakož i 
s členskými státy EU; 

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících a jiných teroristických skupin 
na tureckém území; vybízí Turecko, EU a 
její členské státy, aby v boji proti terorismu 
posílily spolupráci, kterou budou 
koordinovat s protiteroristickým 
koordinátorem a s Europolem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 124
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících a jiných teroristických skupin 
na tureckém území; vybízí Turecko, aby 
v boji proti terorismu posílilo spolupráci 
s EU, zejména s jejím protiteroristickým 
koordinátorem a s Europolem, jakož i 
s členskými státy EU; 

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících a jiných teroristických skupin 
na tureckém území; připomíná, že 
Kurdská strana pracujících je uvedena na 
seznamu teroristických organizací 
vypracovaném EU; vybízí Turecko, aby 
v boji proti terorismu posílilo spolupráci 
s EU, zejména s jejím protiteroristickým 
koordinátorem a s Europolem, jakož i 
s členskými státy EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících a jiných teroristických skupin 
na tureckém území; vybízí Turecko, aby 
v boji proti terorismu posílilo spolupráci 
s EU, zejména s jejím protiteroristickým 
koordinátorem a s Europolem, jakož i 
s členskými státy EU;

20. důrazně odsuzuje přetrvávající 
teroristickou činnost Kurdské strany 
pracujících, která je uvedena na seznamu 
teroristických organizací vypracovaném 
EU, a jiných teroristických skupin 
na tureckém území; vybízí Turecko, aby 
v boji proti terorismu posílilo spolupráci 
s EU, zejména s jejím protiteroristickým 
koordinátorem a s Europolem, jakož i 
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s členskými státy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Frieda Brepoels

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá vládu, aby v rámci procesu 
demokratického otevírání Turecka
obnovila úsilí o komplexní vyřešení 
kurdské otázky, především aby zajistila 
důsledné uplatňování zákonů, které 
povolují používání kurdštiny v politickém 
a veřejném životě a ve školách, 
novelizovala protiteroristické právní 
předpisy s cílem zabránit jejich zneužívání 
nebo příliš širokému výkladu, účinně řešila 
problémy osob vysídlených z domovských 
regionů např. v důsledku dlouhodobého 
konfliktu a dále zlepšila socio-
ekonomickou situaci na jihovýchodě;

21. vyzývá vládu, aby v rámci procesu 
demokratického otevírání Turecka 
bezodkladně obnovila své úsilí a 
komplexně se zabývala kurdským 
problémem s cílem dosáhnout mírového 
řešení kurdské otázky a demokratizace 
Turecka; žádá všechny politické síly, aby 
tento proces podpořily; žádá tureckou 
vládu, aby ve spolupráci s kurdskými 
zástupci přijala konkrétní opatření, která 
všem tureckým občanům zabezpečí 
veškerá práva a svobody tím, že zajistí
důsledné uplatňování zákonů, které 
povolují nerušené a svobodné používání 
kurdštiny v politickém a veřejném životě 
a ve školách, novelizovala protiteroristické 
právní předpisy s cílem zabránit jejich 
zneužívání nebo příliš širokému výkladu, 
účinně řešila problémy osob vysídlených 
z domovských regionů např. v důsledku 
dlouhodobého konfliktu a dále zlepšila 
socio-ekonomickou situaci na jihovýchodě;
vyjadřuje politování nad politicky 
motivovaným vyšetřováním kurdských 
politiků a odsuzuje pokračující proces 
vedený s Demokratickou konfederací 
Kurdistánu (KCK), který byl zahájen 
18. října minulého roku v Diyarbakiru a 
v jehož rámci je řada demokraticky 
zvolených kurdských politiků, právníků, 
obhájců lidských práv a dalších osob 
stíhána za to, že hájí myšlenku plných 
práv pro Kurdy; žádá okamžité propuštění 
stíhaných a zadržovaných osob na kauci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 127
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá vládu, aby v rámci procesu 
demokratického otevírání Turecka 
obnovila úsilí o komplexní vyřešení 
kurdské otázky, především aby zajistila 
důsledné uplatňování zákonů, které 
povolují používání kurdštiny v politickém 
a veřejném životě a ve školách, 
novelizovala protiteroristické právní 
předpisy s cílem zabránit jejich zneužívání 
nebo příliš širokému výkladu, účinně řešila 
problémy osob vysídlených z domovských 
regionů např. v důsledku dlouhodobého 
konfliktu a dále zlepšila socio-
ekonomickou situaci na jihovýchodě; 

21. vyzývá vládu, aby v rámci procesu 
demokratického otevírání Turecka 
obnovila úsilí o komplexní vyřešení 
kurdské otázky, především aby zajistila 
důsledné uplatňování zákonů, které 
povolují používání kurdštiny v politickém 
a veřejném životě a ve školách, 
novelizovala protiteroristické právní 
předpisy s cílem zabránit jejich zneužívání 
nebo příliš širokému výkladu, jak se 
v současnosti děje při procesu se 151 
kurdskými politickými aktivisty a obhájci 
lidských práv v Diyarbakiru, účinně řešila 
problémy osob vysídlených z domovských 
regionů např. v důsledku dlouhodobého 
konfliktu a dále zlepšila socio-
ekonomickou situaci na jihovýchodě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá vládu, aby v rámci procesu 
demokratického otevírání Turecka 
obnovila úsilí o komplexní vyřešení 
kurdské otázky, především aby zajistila 
důsledné uplatňování zákonů, které 
povolují používání kurdštiny v politickém 
a veřejném životě a ve školách, 

21. vyzývá vládu, aby v rámci procesu 
demokratického otevírání Turecka 
obnovila úsilí o komplexní vyřešení 
kurdské otázky, především aby zajistila 
důsledné uplatňování zákonů, které 
povolují používání kurdštiny v politickém 
a veřejném životě a ve školách, 
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novelizovala protiteroristické právní 
předpisy s cílem zabránit jejich zneužívání 
nebo příliš širokému výkladu, účinně řešila 
problémy osob vysídlených z domovských 
regionů např. v důsledku dlouhodobého 
konfliktu a dále zlepšila socio-
ekonomickou situaci na jihovýchodě; 

novelizovala protiteroristické právní 
předpisy s cílem zabránit jejich zneužívání 
nebo příliš širokému výkladu a zaručit 
právo na svobodu projevu, sdružování a 
shromažďování, účinně řešila problémy 
osob vysídlených z domovských regionů 
např. v důsledku dlouhodobého konfliktu 
a dále zlepšila socio-ekonomickou situaci 
na jihovýchodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá vládu, aby v rámci procesu 
demokratického otevírání Turecka 
obnovila úsilí o komplexní vyřešení 
kurdské otázky, především aby zajistila 
důsledné uplatňování zákonů, které 
povolují používání kurdštiny v politickém 
a veřejném životě a ve školách, 
novelizovala protiteroristické právní 
předpisy s cílem zabránit jejich zneužívání 
nebo příliš širokému výkladu, účinně řešila 
problémy osob vysídlených z domovských 
regionů např. v důsledku dlouhodobého 
konfliktu a dále zlepšila socio-
ekonomickou situaci na jihovýchodě;

21. vyzývá vládu, aby v rámci procesu 
demokratického otevírání Turecka 
obnovila úsilí o komplexní vyřešení 
kurdské otázky, především aby zajistila 
důsledné uplatňování zákonů, které 
povolují používání kurdštiny v politickém 
a veřejném životě a ve školách, 
novelizovala protiteroristické právní 
předpisy s cílem zabránit jejich zneužívání 
nebo příliš širokému výkladu, účinně řešila 
problémy osob vysídlených z domovských 
regionů např. v důsledku dlouhodobého 
konfliktu a dále zlepšila socio-
ekonomickou situaci na jihovýchodě země;

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá, že soukromé a veřejné lokální 
stanice zrušily omezení vysílání v jiném 
než tureckém jazyce, dále vítá změnu 
zákona o základních zásadách voleb a 
seznamu voličů, která umožnila vést 
předvolební kampaň v písemné i ústní 
podobě v jiných jazycích než turečtině, a 
zrušení omezení týkajících se práva vězňů 
či osob je navštěvujících na používání 
vlastního jazyka či dialektu, jestliže 
nehovoří turecky;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá, že soukromé a veřejné televizní 
stanice nedávno zrušily omezení vysílání 
v jiném než tureckém jazyce, a dále změnu 
volebního zákona, která umožnila vést 
předvolební kampaně v jiných jazycích 
než v turečtině;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, 

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá posílení právního rámce, který 
prostřednictvím ústavního balíčku

22. vítá posílení právního rámce, který 
zaručuje práva žen a rovnost žen a mužů; 
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zaručuje práva žen a rovnost žen a mužů; 
naléhavě vyzývá vládu, podnikatelský 
sektor a občanskou společnost, aby přijaly 
komplexní opatření zaměřená na 
odstraňování chudoby žen, jejich větší 
sociální začlenění a zapojení do 
pracovního trhu, a to mimo jiné aktivní 
podporou přístupu dívek ke 
středoškolskému vzdělání či zajištěním 
zařízení péče o děti; dále vybízí k zavedení 
systému vyhrazených kvót s cílem zajistit
smysluplnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře i ve vládě; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
využily příležitosti posílit aktivní zapojení 
žen do politiky, kterou skýtají nadcházející 
volby;

naléhavě vyzývá vládu, podnikatelský 
sektor a občanskou společnost, aby přijaly 
komplexní opatření zaměřená na zvyšování 
sociálního začlenění žen a jejich zapojení 
do pracovního trhu, včetně smysluplné 
účasti žen na všech úrovních v podnikové 
a veřejné sféře i ve vládě; vyzývá zejména 
politické strany, aby využily příležitosti 
posílit aktivní zapojení žen do politiky, 
kterou skýtají nadcházející volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá posílení právního rámce, který 
prostřednictvím ústavního balíčku zaručuje
práva žen a rovnost žen a mužů; naléhavě 
vyzývá vládu, podnikatelský sektor 
a občanskou společnost, aby přijaly 
komplexní opatření zaměřená na 
odstraňování chudoby žen, jejich větší 
sociální začlenění a zapojení do pracovního 
trhu, a to mimo jiné aktivní podporou
přístupu dívek ke středoškolskému 
vzdělání či zajištěním zařízení péče o děti; 
dále vybízí k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
smysluplnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře i ve vládě; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
využily příležitosti posílit aktivní zapojení
žen do politiky, kterou skýtají nadcházející 

22. vítá posílení právního rámce, který 
prostřednictvím ústavního balíčku zaručuje 
práva žen a rovnost žen a mužů; naléhavě 
vyzývá vládu, podnikatelský sektor 
a občanskou společnost, aby přijaly 
komplexní opatření zaměřená na 
odstraňování chudoby žen, zamezení násilí 
na ženách, a to jak domácímu násilí, tak 
násilí ze strany státních orgánů, jejich 
větší sociální začlenění a zapojení do 
pracovního trhu, a to mimo jiné potíráním 
negramotnosti mezi ženami, zejména 
v kurdském regionu Turecka, a 
zlepšováním přístupu dívek ke 
středoškolskému vzdělání či zajištěním 
zařízení péče o děti; dále vybízí k zavedení 
systému vyhrazených kvót s cílem zajistit 
smysluplnou účast žen na všech úrovních 
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volby; v podnikové a veřejné sféře i ve vládě; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
nadcházejících voleb využily 
k rozhodnému zvýšení nízkého zastoupení 
žen v politické sféře; 

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá posílení právního rámce, který 
prostřednictvím ústavního balíčku zaručuje 
práva žen a rovnost žen a mužů; naléhavě 
vyzývá vládu, podnikatelský sektor 
a občanskou společnost, aby přijaly 
komplexní opatření zaměřená na 
odstraňování chudoby žen, jejich větší 
sociální začlenění a zapojení do pracovního 
trhu, a to mimo jiné aktivní podporou 
přístupu dívek ke středoškolskému 
vzdělání či zajištěním zařízení péče o děti; 
dále vybízí k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
smysluplnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře i ve vládě; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
využily příležitosti posílit aktivní zapojení 
žen do politiky, kterou skýtají nadcházející 
volby;

22. vítá posílení právního rámce, který 
prostřednictvím ústavního balíčku zaručuje 
práva žen a rovnost žen a mužů; je 
znepokojen klesajícím poměrem 
pracujících žen, a to i mezi vysoce 
vzdělanými ženami; naléhavě vyzývá 
vládu, podnikatelský sektor a občanskou 
společnost, aby přijaly komplexní opatření 
zaměřená na odstraňování chudoby žen, 
jejich větší sociální začlenění a zapojení do 
pracovního trhu, a to mimo jiné aktivní 
podporou přístupu dívek ke 
středoškolskému vzdělání či zajištěním 
zařízení péče o děti; dále vybízí k zavedení 
systému vyhrazených kvót s cílem zajistit 
smysluplnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře i ve vládě; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
využily příležitosti posílit aktivní zapojení 
žen do politiky, kterou skýtají nadcházející 
volby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá posílení právního rámce, který 
prostřednictvím ústavního balíčku zaručuje 
práva žen a rovnost žen a mužů; naléhavě 
vyzývá vládu, podnikatelský sektor 
a občanskou společnost, aby přijaly 
komplexní opatření zaměřená na 
odstraňování chudoby žen, jejich větší 
sociální začlenění a zapojení do pracovního 
trhu, a to mimo jiné aktivní podporou 
přístupu dívek ke středoškolskému 
vzdělání či zajištěním zařízení péče o děti; 
dále vybízí k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
smysluplnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře i ve vládě; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
využily příležitosti posílit aktivní zapojení 
žen do politiky, kterou skýtají nadcházející 
volby; 

22. vítá posílení právního rámce, který 
prostřednictvím ústavního balíčku zaručuje 
práva žen a rovnost žen a mužů; naléhavě 
vyzývá vládu, podnikatelský sektor 
a občanskou společnost, aby přijaly 
komplexní opatření zaměřená na 
odstraňování chudoby žen, jejich větší 
sociální začlenění a zapojení do pracovního 
trhu, a to mimo jiné aktivní podporou 
přístupu dívek ke středoškolskému 
vzdělání či zajištěním zařízení péče o děti; 
dále vybízí k zavedení efektivního a 
systematického přístupu založeného na 
rovnosti žen a mužů s cílem zajistit 
smysluplnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře i na politickém 
životě; vyzývá zejména politické strany, 
aby využily příležitosti posílit aktivní 
zapojení žen do politiky, kterou skýtají 
nadcházející volby; 

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá posílení právního rámce, který 
prostřednictvím ústavního balíčku zaručuje 
práva žen a rovnost žen a mužů; naléhavě 
vyzývá vládu, podnikatelský sektor 
a občanskou společnost, aby přijaly 
komplexní opatření zaměřená na 
odstraňování chudoby žen, jejich větší 

22. vítá posílení právního rámce, který 
prostřednictvím ústavního balíčku zaručuje 
práva žen a rovnost žen a mužů; naléhavě 
vyzývá vládu, podnikatelský sektor a 
občanskou společnost, aby přijaly 
komplexní opatření zaměřená na boj proti
chudobě žen, jejich větší sociální začlenění 
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sociální začlenění a zapojení do pracovního 
trhu, a to mimo jiné aktivní podporou 
přístupu dívek ke středoškolskému 
vzdělání či zajištěním zařízení péče o děti; 
dále vybízí k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
smysluplnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře i ve vládě; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
využily příležitosti posílit aktivní zapojení 
žen do politiky, kterou skýtají nadcházející 
volby;

a zapojení do pracovního trhu, a to mimo 
jiné aktivní podporou přístupu dívek ke 
středoškolskému vzdělání či zajištěním 
zařízení péče o děti; dále vybízí k zavedení 
systému vyhrazených kvót s cílem zajistit 
smysluplnou účast žen na všech úrovních v 
podnikové a veřejné sféře i ve vládě; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
využily příležitosti posílit aktivní zapojení 
žen do politiky, kterou skýtají nadcházející 
volby;

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá oběžník předsedy vlády z května 
2010, jehož cílem je podpořit
zaměstnanost žen, rovné příležitosti a 
provádění právních předpisů a politik 
týkajících se zaměstnanosti, provádění 
inspekcí práce, strategické plány a 
odbornou přípravu při zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá tureckou vládu, aby vytvořila 
demokratickou platformu pro dialog mezi 
tureckým státem a zástupci kurdských 
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občanů, jejímž účelem je nalézt mírové a 
trvalé řešení kurdské otázky mj. 
prosazováním závazků obou stran 
v oblasti svobody projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
vraždami „ze cti“ a naléhavě vyzývá vládu, 
aby na všech úrovních posílila své úsilí 
v oblasti prevence, především aby uložila 
obcím povinnost zajistit dostatečný počet 
zařízení, kde se ohrožené ženy budou moci 
skrýt, aby účinně kontrolovala plné 
dodržování této povinnosti a aby zavedla 
systém následné pomoci ženám po 
opuštění těchto zařízení; naléhavě vyzývá 
soudy, aby zajistily, že násilí na ženách 
bude důsledně a náležitě trestáno; 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
nedávno zdokumentovanou vysokou 
mírou výskytu domácího násilí na ženách, 
včetně vražd „ze cti“, a naléhavě vyzývá 
vládu, aby na všech úrovních posílila své 
úsilí v oblasti prevence, především aby 
uplatňovala zákon o ochraně rodiny č. 
4320 a dohlížela na jeho uplatňování 
policií a soudy, aby uložila obcím 
povinnost zřídit v každé obci s více než 
50 000 obyvateli kvalitní zařízení pro 
ohrožené ženy, aby účinně kontrolovala 
plné dodržování této povinnosti a aby 
zavedla systém následné pomoci ženám po 
opuštění těchto zařízení; naléhavě vyzývá 
soudy a policii, aby reagovaly na žádosti o 
ochranu a zajistily, že násilí na ženách 
bude důsledně a náležitě trestáno; 

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Dominique Vlasto

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
vraždami „ze cti“ a naléhavě vyzývá vládu, 
aby na všech úrovních posílila své úsilí 
v oblasti prevence, především aby uložila 
obcím povinnost zajistit dostatečný počet 
zařízení, kde se ohrožené ženy budou moci 
skrýt, aby účinně kontrolovala plné 
dodržování této povinnosti a aby zavedla 
systém následné pomoci ženám po 
opuštění těchto zařízení; naléhavě vyzývá 
soudy, aby zajistily, že násilí na ženách 
bude důsledně a náležitě trestáno;

23. vyjadřuje znepokojení nad rostoucím 
počtem vražd „ze cti“ a násilných činů „ze 
cti“ a naléhavě vyzývá vládu, aby na všech 
úrovních posílila své úsilí v oblasti 
prevence, především aby uložila obcím 
povinnost zajistit dostatečný počet zařízení, 
kde se ohrožené ženy budou moci skrýt, 
aby účinně kontrolovala plné dodržování 
této povinnosti a aby zavedla systém 
následné pomoci ženám po opuštění těchto 
zařízení s cílem poskytnout jim 
psychologickou i právní pomoc a 
zdravotní péči a usnadnit jim 
znovuzačlenění do společnosti; naléhavě 
vyzývá soudy, aby zajistily, že násilí na 
ženách a lidech, kteří potírají násilí “ze 
cti„, bude důsledně a náležitě trestáno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
vraždami „ze cti“ a naléhavě vyzývá vládu, 
aby na všech úrovních posílila své úsilí 
v oblasti prevence, především aby uložila 
obcím povinnost zajistit dostatečný počet 
zařízení, kde se ohrožené ženy budou moci 
skrýt, aby účinně kontrolovala plné 
dodržování této povinnosti a aby zavedla 
systém následné pomoci ženám po 
opuštění těchto zařízení; naléhavě vyzývá 
soudy, aby zajistily, že násilí na ženách 
bude důsledně a náležitě trestáno;

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
rostoucím počtem vražd „ze cti“ a naléhavě 
vyzývá vládu, aby na všech úrovních 
posílila své úsilí v oblasti prevence, 
především aby uložila obcím povinnost 
zajistit dostatečný počet zařízení, kde se 
ohrožené ženy budou moci skrýt, aby 
účinně kontrolovala plné dodržování této 
povinnosti a aby zavedla systém následné 
pomoci ženám po opuštění těchto zařízení 
a podpořila jejich účast na trhu práce;
vyzývá vládu, aby zavedla odpovídající a 
účinný dohled nad zařízeními pro 
ohrožené ženy a činností obcí; naléhavě 
vyzývá soudy, aby zajistily, že násilí na 
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ženách bude důsledně a náležitě trestáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Anneli Jäätteenmäki 

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
vraždami „ze cti“ a naléhavě vyzývá vládu, 
aby na všech úrovních posílila své úsilí 
v oblasti prevence, především aby uložila 
obcím povinnost zajistit dostatečný počet 
zařízení, kde se ohrožené ženy budou moci 
skrýt, aby účinně kontrolovala plné 
dodržování této povinnosti a aby zavedla 
systém následné pomoci ženám po 
opuštění těchto zařízení; naléhavě vyzývá 
soudy, aby zajistily, že násilí na ženách 
bude důsledně a náležitě trestáno;

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
rostoucím počtem tzv. vražd „ze cti“ i 
trvale vysokou mírou domácího násilí
a naléhavě vyzývá vládu, aby na všech 
úrovních posílila své úsilí v oblasti 
prevence, především aby uložila obcím 
povinnost zajistit dostatečný počet zařízení, 
kde se ohrožené ženy budou moci skrýt, 
aby účinně kontrolovala plné dodržování 
této povinnosti a aby zavedla systém 
následné pomoci ženám po opuštění těchto 
zařízení; naléhavě vyzývá soudy, aby 
zajistily, že násilí na ženách bude důsledně 
a náležitě trestáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
vraždami „ze cti“ a naléhavě vyzývá vládu, 
aby na všech úrovních posílila své úsilí 
v oblasti prevence, především aby uložila 
obcím povinnost zajistit dostatečný počet 
zařízení, kde se ohrožené ženy budou moci 
skrýt, aby účinně kontrolovala plné 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
rostoucím počtem vražd „ze cti“ a naléhavě 
vyzývá vládu, aby na všech úrovních 
posílila své úsilí v oblasti prevence, 
především aby uložila obcím povinnost 
zajistit dostatečný počet zařízení, kde se 
ženy a děti či nezletilí, kteří jsou ohroženi 
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dodržování této povinnosti a aby zavedla 
systém následné pomoci ženám po 
opuštění těchto zařízení; naléhavě vyzývá 
soudy, aby zajistily, že násilí na ženách 
bude důsledně a náležitě trestáno;

násilím v jakékoli podobě (vraždy ze cti, 
domácí násilí, znásilnění, nucený sňatek),
budou moci skrýt, aby účinně kontrolovala 
plné dodržování této povinnosti a aby 
zavedla systém následné pomoci ženám a 
dětem či nezletilým po opuštění těchto 
zařízení; naléhavě vyzývá soudy, aby 
zajistily, že násilí na ženách a dětech či 
nezletilých bude důsledně a náležitě 
trestáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Zoran Thaler

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
vraždami „ze cti“ a naléhavě vyzývá vládu, 
aby na všech úrovních posílila své úsilí 
v oblasti prevence, především aby uložila 
obcím povinnost zajistit dostatečný počet 
zařízení, kde se ohrožené ženy budou moci 
skrýt, aby účinně kontrolovala plné 
dodržování této povinnosti a aby zavedla 
systém následné pomoci ženám po 
opuštění těchto zařízení; naléhavě vyzývá 
soudy, aby zajistily, že násilí na ženách 
bude důsledně a náležitě trestáno;

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
rostoucím počtem vražd „ze cti“ a odsuzuje 
brzké a nucené sňatky; naléhavě vyzývá 
vládu, aby na všech úrovních posílila své 
úsilí v oblasti prevence, především aby 
uložila obcím povinnost zajistit dostatečný 
počet zařízení, kde se ohrožené ženy budou 
moci skrýt, aby účinně kontrolovala plné 
dodržování této povinnosti a aby zavedla 
systém následné pomoci ženám po 
opuštění těchto zařízení; naléhavě vyzývá 
soudy, aby zajistily, že násilí na ženách 
bude důsledně a náležitě trestáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
vraždami „ze cti“ a naléhavě vyzývá vládu, 
aby na všech úrovních posílila své úsilí 
v oblasti prevence, především aby uložila 
obcím povinnost zajistit dostatečný počet 
zařízení, kde se ohrožené ženy budou moci 
skrýt, aby účinně kontrolovala plné 
dodržování této povinnosti a aby zavedla 
systém následné pomoci ženám po 
opuštění těchto zařízení; naléhavě vyzývá 
soudy, aby zajistily, že násilí na ženách 
bude důsledně a náležitě trestáno; 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, 
že i nadále dochází k vraždám „ze cti“,
a naléhavě vyzývá vládu, aby na všech 
úrovních posílila své úsilí v oblasti 
prevence, především aby uložila obcím 
povinnost zajistit dostatečný počet zařízení, 
kde se ohrožené ženy budou moci skrýt, 
aby účinně kontrolovala plné dodržování 
této povinnosti a aby zavedla systém 
následné pomoci ženám po opuštění těchto 
zařízení; naléhavě vyzývá soudy, aby 
zajistily, že násilí na ženách bude důsledně 
a náležitě trestáno; 

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyjadřuje politování nad tím, že 
národní akční plán pro boj proti 
domácímu násilí nepřinesl v důsledku 
chybějící koordinace a nedostatečné 
výše vyčleněných prostředků výrazný 
pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Zoran Thaler

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vítá přijetí změn protiteroristického 
zákona, podle nichž by děti obviněné ze 
spáchání teroristických trestných činů 
měly být souzeny soudy pro mladistvé;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vítá trojstranný protokol, který 
uzavřely Agentura pro sociální služby a 
ochranu dítěte, GŘ pro postavení žen a 
turecká policie s cílem zlepšit služby pro 
ženy a děti, které se staly obětí domácího 
násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. je hluboce znepokojen policejním 
útokem na aktivisty bojující za práva 
transsexuálů, k němuž došlo v květnu 
2010 v Ankaře, a jejich následným 
stíháním; naléhavě žádá vládu o zajištění 
toho, aby právní předpisy zaručily rovnost 
bez ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
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orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; 

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. připomíná, že je nezbytné urovnat 
ozbrojený konflikt mezi Tureckem a 
Kurdskou stranou pracujících, má-li 
vzniknout stabilní, demokratické a mírové 
Turecko, které bude členským státem EU; 
zdůrazňuje, že hlubokou demokratickou 
reformu s trvalým dopadem musí 
doprovázet vytvoření nové pluralistické 
národní identity a zřeknutí se extrémního 
etnického nacionalismu, který v historii 
tureckého státu představoval důležitý 
zdroj nestability a konfliktů;

Or. en

 Pozměňovací návrh 151
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že Turecko by mělo 
přijmout právní předpisy, které jako 
alternativu k vojenské službě zavedou 
civilní či sociální službu a umožní 
svobodnou volbu mezi těmito možnostmi; 
žádá vládu, aby zajistila důsledné 

vypouští se
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dodržování rozsudku Evropského soudu 
pro lidská práva ve věci Ülke vs Turecko;

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Sarah Ludford 

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. domnívá se, že Turecko by mělo 
přijmout právní předpisy, které jako 
alternativu k vojenské službě zavedou 
civilní či sociální službu a umožní 
svobodnou volbu mezi těmito možnostmi; 
žádá vládu, aby zajistila důsledné 
dodržování rozsudku Evropského soudu 
pro lidská práva ve věci Ülke vs Turecko;

24. domnívá se, že Turecko by mělo 
přijmout právní předpisy, které jako 
alternativu k vojenské službě zavedou 
civilní či sociální službu, která nebude 
z hlediska své délky nevýhodná a jejíž 
výběr bude založen na svobodné volbě, 
v souladu s povinnostmi vyplývajícími 
z mezinárodního práva; žádá vládu, aby 
zajistila důsledné dodržování rozsudku 
Evropského soudu pro lidská práva ve věci 
Ülke vs Turecko a pozměnila právní 
předpisy tak, aby zabránila dalšímu 
stíhání osob, které odmítají plnit 
vojenskou službu z důvodu svědomí; žádá 
vládu, aby prošetřila obvinění vznesená 
v souvislosti se špatným zacházením 
s osobami, které odmítají plnit vojenskou 
službu z důvodu svědomí, drženými ve 
vojenské vazbě a aby přijala opatření, jež 
zabrání opakování takových případů 
špatného zacházení v budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Ria Oomen-Ruijten, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, 
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Michail Tremopoulos, Ulrike 
Lunacek

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že je důležité zajišťovat 
účinnou ochranu obhájců lidských práv; 
vyjadřuje znepokojení nad pokračujícími 
soudními procesy vedenými proti 
obhájcům lidských práv a nad jejich 
stíháním a upozorňuje především na 
soudní řízení s Pinar Selekovou, jež 
navzdory dvěma osvobozujícím 
rozsudkům trvalo dvanáct let; vyzývá 
Komisi, aby její případ podrobně 
sledovala, stejně jako všechny podobné 
případy, a aby se těchto soudních řízení 
pravidelně zúčastňovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. je znepokojen novými obsáhlými 
předpisy, které brání tomu, aby se 
v reklamních spotech i v tištěné reklamě 
objevoval alkohol, a přinášejí přísná nová 
omezení licencí na alkohol 
prostřednictvím ustanovení, podle něhož 
nesmí být na žádné akci, které by se 
mohla zúčastnit osoba ve věku 24 let či 
mladší, podáván alkohol;

Or. en



AM\854860CS.doc 85/167 PE456.654v02-00

CS

Pozměňovací návrh 155
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. naléhavě žádá velké politické strany, 
aby nalezly řešení zákazu nošení šátků na 
univerzitách, a reagovaly tak na rozdělení 
turecké společnosti, které tato otázka 
vyvolala; toto řešení by se mělo zakládat 
na respektování svobodné volby žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vítá rozhodnutí kasačního soudu 
z dubna 2009 o tom, že činnost organizace 
Lambda Istanbul hájící zájmy lesbiček, 
gayů, bisexuálů a transsexuálů nebude 
ukončena; žádá, aby byla 
antidiskriminačním zákonům a politikám 
věnována zvýšená pozornost a podpora;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. uznává, že otázka práv tureckých 
Romů se těší značné pozornosti a zabývají 
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se jí jak vládní, tak opoziční politické 
strany; doporučuje, aby bylo provádění 
vládního programu pro bytovou 
problematiku Romů sledováno a 
přehodnocováno; povzbuzuje tureckou 
vládu, aby vypracovala akční plán pro 
Romy, v němž stanoví prioritní oblasti, a 
aktivně při tom začlenila romské 
komunity a vedla důvěryhodné konzultace 
s těmito komunitami;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. pozitivně hodnotí odolnost turecké 
ekonomiky vůči světové hospodářské krizi; 
zdůrazňuje, že toto ekonomické oživení je 
jedinečnou příležitostí ke zvýšení míry 
zapojení pracovní síly a zaměstnanosti, 
neboť oba tyto ukazatele dosahují stěží 50 
%, což je stále velmi nízká hodnota, stejně 
jako příležitostí uvést do pohybu proces 
postupného sociálního začleňování; 
poukazuje na sdílenou odpovědnost vlády
a sociálních partnerů a vybízí je 
k prohloubení spolupráce s cílem posílit 
základy sociálně orientovaného tržního 
hospodářství;

25. vítá úspěšnou reakci turecké 
ekonomiky na krizi a obnovený 
hospodářský růst; zdůrazňuje, že toto 
ekonomické oživení je jedinečnou 
příležitostí ke zvýšení míry zapojení 
pracovní síly a zaměstnanosti, neboť oba 
tyto ukazatele dosahují stěží 50 %, což je 
stále velmi nízká hodnota, stejně jako 
příležitostí uvést do pohybu proces 
postupného sociálního začleňování; 
poukazuje na sdílenou odpovědnost vlády 
a sociálních partnerů a vybízí je 
k prohloubení spolupráce s cílem posílit 
základy sociálně orientovaného tržního 
hospodářství;

Or. sl

Pozměňovací návrh 159
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. pozitivně hodnotí odolnost turecké 
ekonomiky vůči světové hospodářské krizi; 
zdůrazňuje, že toto ekonomické oživení je
jedinečnou příležitostí ke zvýšení míry 
zapojení pracovní síly a zaměstnanosti, 
neboť oba tyto ukazatele dosahují stěží 50 
%, což je stále velmi nízká hodnota, stejně 
jako příležitostí uvést do pohybu proces 
postupného sociálního začleňování; 
poukazuje na sdílenou odpovědnost vlády 
a sociálních partnerů a vybízí je 
k prohloubení spolupráce s cílem posílit 
základy sociálně orientovaného tržního 
hospodářství; 

25. se znepokojením poukazuje na 
intervenční přístup státu k ekonomice; 
pozitivně hodnotí odolnost turecké 
ekonomiky vůči světové hospodářské krizi; 
zdůrazňuje, že toto ekonomické oživení je 
jedinečnou příležitostí ke zvýšení míry 
zapojení pracovní síly a zaměstnanosti, 
neboť oba tyto ukazatele dosahují stěží 50 
%, což je stále velmi nízká hodnota, stejně 
jako příležitostí uvést do pohybu proces 
postupného sociálního začleňování; 
poukazuje na sdílenou odpovědnost vlády 
a sociálních partnerů a vybízí je 
k prohloubení spolupráce s cílem posílit 
základy sociálně orientovaného tržního 
hospodářství; žádá, aby byla provedena 
rázná opatření zaměřená na omezení 
nehlášené práce, čímž budou pracujícím 
zajištěna stejná práva a zamezí se 
deformacím trhu; 

Or. it

Pozměňovací návrh 160
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute 

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. žádá tureckou armádu, aby upustila 
od záměrného a systematického 
vypalování lesů na východě a jihovýchodě 
Turecka, jež provádí v rámci svých 
operací zaměřených proti povstalcům; 
připomíná, že zabíjení hospodářských 
zvířat, ničení lesů, úrody, potravin, osiva, 
budov a dalšího majetku, který má 
hospodářskou, kulturní a biologickou 
hodnotu, je v rozporu s mezinárodním 
humanitárním právem, včetně úmluvy 
o prostředcích měnících životní prostředí 
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(ENMOD) z roku 1976 a dodatkového 
protokolu I z roku 1977 k Ženevským 
úmluvám z roku 1949; naléhavě žádá 
Turecko, aby přistoupilo k Úmluvě 
o kazetové munici a aby ukončilo 
používání nášlapných min, neboť je 
vázáno Smlouvou o zákazu min, která 
zakazuje používání nášlapných min za 
všech okolností; naléhavě žádá Turecko, 
aby přestalo páchat veškeré válečné 
zločiny a aby mezinárodní komisi 
umožnilo sledovat možné případy 
válečných zločinů;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. konstatuje, že hospodářství EU 
a Turecka jsou na sobě závislá, 
a poukazuje na to, že s postupující 
integrací Turecka do trhu EU může tato 
vzájemná provázanost zvýšit prosperitu 
obou stran;

26. konstatuje, že hospodářství EU 
a Turecka jsou na sobě závislá, 
a poukazuje na to, že s postupující
integrací Turecka do trhu EU může tato 
vzájemná provázanost zvýšit prosperitu 
obou stran; rovněž konstatuje, že Turecko 
je sedmým největším obchodním 
partnerem EU, přičemž dvě třetiny jeho 
přímých zahraničních investic pocházejí 
z EU a celní unie s Tureckem, a zároveň 
zůstává zemí, s níž EU udržuje jedny 
z nejrozvinutějších obchodních vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. konstatuje, že hospodářství EU 
a Turecka jsou na sobě závislá, 
a poukazuje na to, že s postupující 
integrací Turecka do trhu EU může tato 
vzájemná provázanost zvýšit prosperitu 
obou stran;

26. konstatuje, že hospodářství EU a 
Turecka jsou na sobě stále více závislá, 
a poukazuje na s tím související 
možnost zvýšit dále objem obchodu 
mezi EU a Tureckem;

Or. de

Pozměňovací návrh 163
Richard Howitt, Raimon Obiols, Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vítá změny ústavy, které posilují 
práva pracovníků a odborových 
organizací; je však přesvědčen o tom, že 
reforma právních předpisů o odborových 
organizacích, která by jim zajistila plná 
práva v souladu s normami EU a 
Mezinárodní organizace práce, dosud 
nebyla dokončena;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere na vědomí zlepšení, jež přinesla 
novelizace ústavy v oblasti sociálního 

27. bere na vědomí zlepšení, jež přinesla 
novelizace ústavy v oblasti sociálního 
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dialogu, nicméně trvá na tom, že i zde je 
zásadní řádné provedení těchto změn 
v právním rámci, který dosud nebyl uveden 
v soulad s normami Mezinárodní 
organizace práce; vybízí všechny strany 
Hospodářské a sociální rady, aby zvýšily 
úsilí a prohloubily spolupráci v zájmu 
dosažení tohoto cíle; 

dialogu, nicméně trvá na tom, že i zde je 
zásadní řádné provedení těchto změn 
v právním rámci, který dosud nebyl uveden 
v soulad s normami Mezinárodní 
organizace práce; vybízí proto všechny 
strany Hospodářské a sociální rady, aby 
zvýšily úsilí a prohloubily spolupráci 
v zájmu dosažení tohoto cíle a splnily tak 
kritéria pro otevření kapitoly 19 o sociální 
politice a zaměstnanosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere na vědomí zlepšení, jež přinesla 
novelizace ústavy v oblasti sociálního 
dialogu, nicméně trvá na tom, že i zde je 
zásadní řádné provedení těchto změn 
v právním rámci, který dosud nebyl 
uveden v soulad s normami Mezinárodní 
organizace práce; vybízí všechny strany 
Hospodářské a sociální rady, aby zvýšily 
úsilí a prohloubily spolupráci v zájmu 
dosažení tohoto cíle;

27. bere na vědomí zlepšení, jež přinesla 
novelizace ústavy v oblasti sociálního 
dialogu a práv odborových organizací; 
nicméně trvá na tom, že navíc je třeba 
komplexně upravit právní rámec tak, aby 
byl v souladu s normami Mezinárodní 
organizace práce a EU; vybízí všechny 
strany Hospodářské a sociální rady, aby 
zvýšily úsilí a prohloubily spolupráci;

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere na vědomí zlepšení, jež přinesla 
novelizace ústavy v oblasti sociálního 

27. bere na vědomí drobná zlepšení, jež 
přinesla novelizace ústavy v oblasti 
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dialogu, nicméně trvá na tom, že i zde je 
zásadní řádné provedení těchto změn 
v právním rámci, který dosud nebyl uveden 
v soulad s normami Mezinárodní 
organizace práce; vybízí všechny strany 
Hospodářské a sociální rady, aby zvýšily 
úsilí a prohloubily spolupráci v zájmu 
dosažení tohoto cíle;

sociálního dialogu, nicméně trvá na tom, že 
i zde je zásadní řádné provedení těchto 
změn v právním rámci, který dosud nebyl 
uveden v soulad s normami Mezinárodní 
organizace práce; vybízí všechny strany 
Hospodářské a sociální rady, aby zvýšily 
úsilí a prohloubily spolupráci v zájmu 
dosažení tohoto cíle;

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere na vědomí zlepšení, jež přinesla 
novelizace ústavy v oblasti sociálního 
dialogu, nicméně trvá na tom, že i zde je 
zásadní řádné provedení těchto změn 
v právním rámci, který dosud nebyl uveden 
v soulad s normami Mezinárodní 
organizace práce; vybízí všechny strany 
Hospodářské a sociální rady, aby zvýšily 
úsilí a prohloubily spolupráci v zájmu 
dosažení tohoto cíle;

27. vítá zlepšení, jež přinesla novelizace 
ústavy v oblasti sociálního dialogu, 
nicméně trvá na tom, že i zde je zásadní 
řádné provedení těchto změn v právním 
rámci, který dosud nebyl uveden v soulad 
s normami Mezinárodní organizace práce; 
vybízí všechny strany Hospodářské 
a sociální rady, aby zvýšily úsilí 
a prohloubily spolupráci v zájmu dosažení 
tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. znovu opakuje, že je třeba posílit 
soudržnost mezi jednotlivými tureckými 
regiony a mezi venkovskými a městskými 
oblastmi; poukazuje v této souvislosti na 
zvláštní úlohu vzdělání a na nutnost řešit 

28. (Netýká se českého znění.)
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přetrvávající výrazné regionální rozdíly 
v oblasti kvality školství a školní 
docházky;

Or. de

Pozměňovací návrh 169
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě vyzývá vládu, aby řádně 
zvážila udržitelnost a environmentální 
důsledky nové vodní a energetické 
infrastruktury, kterou plánuje vybudovat 
v rámci projektu rozvoje jihovýchodní 
Anatolie (GAP), jež může zničit životní 
prostředí a jedinečnou krajinu v mnoha 
regionech; zdůrazňuje zejména nutnost 
zajistit, aby byl návrh zákona o ochraně 
přírody a biologické rozmanitosti plně 
harmonizován s evropskými normami, 
a jednoznačně vymezit odpovědnost za 
ochranu přírody v rámci výkonné moci;

29. naléhavě vyzývá vládu, aby řádně 
zvážila udržitelnost a environmentální 
důsledky nové vodní a energetické 
infrastruktury, kterou plánuje vybudovat 
v rámci projektu rozvoje jihovýchodní 
Anatolie (GAP), jež může zničit životní 
prostředí a jedinečnou krajinu v mnoha 
regionech; žádá tureckou vládu, aby 
upustila od vývoje a využívání jaderné 
energie mj. vzhledem k tomu, že Turecko 
je zemí s vysokou seismickou aktivitou;
zdůrazňuje zejména nutnost zajistit, aby 
byl návrh zákona o ochraně přírody 
a biologické rozmanitosti plně 
harmonizován s evropskými normami, 
a jednoznačně vymezit odpovědnost za 
ochranu přírody v rámci výkonné moci;

Or. el

Pozměňovací návrh 170
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě vyzývá vládu, aby řádně 
zvážila udržitelnost a environmentální 
důsledky nové vodní a energetické 

29. vyzývá vládu, aby řádně zvážila 
udržitelnost a environmentální důsledky 
nové vodní a energetické infrastruktury, 
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infrastruktury, kterou plánuje vybudovat 
v rámci projektu rozvoje jihovýchodní 
Anatolie (GAP), jež může zničit životní 
prostředí a jedinečnou krajinu v mnoha 
regionech; zdůrazňuje zejména nutnost 
zajistit, aby byl návrh zákona o ochraně 
přírody a biologické rozmanitosti plně 
harmonizován s evropskými normami, 
a jednoznačně vymezit odpovědnost za 
ochranu přírody v rámci výkonné moci; 

kterou plánuje vybudovat v rámci projektu 
rozvoje jihovýchodní Anatolie (GAP), jež 
může zničit životní prostředí a jedinečnou 
krajinu v mnoha regionech; zdůrazňuje 
zejména nutnost zajistit, aby byl návrh 
zákona o ochraně přírody a biologické 
rozmanitosti plně harmonizován 
s evropskými normami, a jednoznačně 
vymezit odpovědnost za ochranu přírody 
v rámci výkonné moci; vyzývá tureckou 
vládu, aby přijala ambicióznější politický 
rámec, který se bude opírat o konkrétní 
akční plány pro boj proti zvyšování emisí 
uhlíku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě vyzývá vládu, aby řádně 
zvážila udržitelnost a environmentální 
důsledky nové vodní a energetické 
infrastruktury, kterou plánuje vybudovat 
v rámci projektu rozvoje jihovýchodní 
Anatolie (GAP), jež může zničit životní 
prostředí a jedinečnou krajinu v mnoha 
regionech; zdůrazňuje zejména nutnost 
zajistit, aby byl návrh zákona o ochraně 
přírody a biologické rozmanitosti plně 
harmonizován s evropskými normami, 
a jednoznačně vymezit odpovědnost za 
ochranu přírody v rámci výkonné moci; 

29. naléhavě vyzývá vládu, aby řádně 
zvážila udržitelnost, environmentální a 
sociální důsledky nové vodní a energetické 
infrastruktury, kterou plánuje vybudovat 
v rámci projektu rozvoje jihovýchodní 
Anatolie (GAP), jež může zničit životní 
prostředí a jedinečnou krajinu v mnoha 
regionech; zdůrazňuje zejména nutnost 
zajistit, aby byl návrh zákona o ochraně 
přírody a biologické rozmanitosti plně 
harmonizován s evropskými normami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě vyzývá vládu, aby řádně 
zvážila udržitelnost a environmentální 
důsledky nové vodní a energetické 
infrastruktury, kterou plánuje vybudovat 
v rámci projektu rozvoje jihovýchodní 
Anatolie (GAP), jež může zničit životní 
prostředí a jedinečnou krajinu v mnoha 
regionech; zdůrazňuje zejména nutnost 
zajistit, aby byl návrh zákona o ochraně 
přírody a biologické rozmanitosti plně 
harmonizován s evropskými normami, 
a jednoznačně vymezit odpovědnost za 
ochranu přírody v rámci výkonné moci; 

29. naléhavě vyzývá vládu, aby řádně 
zvážila udržitelnost a environmentální 
důsledky nové vodní a energetické 
infrastruktury, kterou plánuje vybudovat 
v rámci projektu rozvoje jihovýchodní 
Anatolie (GAP), jež může zničit životní 
prostředí a jedinečnou krajinu v mnoha 
regionech, a zejména dopad, který by tento
projekt měl na sousední Irák; zdůrazňuje 
zejména nutnost zajistit, aby byl návrh 
zákona o ochraně přírody a biologické 
rozmanitosti plně harmonizován 
s evropskými normami, a jednoznačně 
vymezit odpovědnost za ochranu přírody 
v rámci výkonné moci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě vyzývá vládu, aby řádně 
zvážila udržitelnost a environmentální 
důsledky nové vodní a energetické 
infrastruktury, kterou plánuje vybudovat 
v rámci projektu rozvoje jihovýchodní 
Anatolie (GAP), jež může zničit životní 
prostředí a jedinečnou krajinu v mnoha 
regionech; zdůrazňuje zejména nutnost 
zajistit, aby byl návrh zákona o ochraně 
přírody a biologické rozmanitosti plně 
harmonizován s evropskými normami, 
a jednoznačně vymezit odpovědnost za 

29. naléhavě vyzývá vládu, aby řádně 
zvážila udržitelnost a environmentální 
důsledky nové vodní a energetické 
infrastruktury, kterou plánuje vybudovat 
v rámci projektu rozvoje jihovýchodní 
Anatolie (GAP), jež může zničit životní 
prostředí a jedinečnou krajinu v mnoha 
regionech; zdůrazňuje zejména nutnost 
zajistit, aby byl návrh zákona o ochraně 
přírody a biologické rozmanitosti 
pozměněn tak, aby bylo ochráněno 
kulturní a archeologické dědictví při 
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ochranu přírody v rámci výkonné moci; plném dodržení evropských norem, 
a jednoznačně vymezit odpovědnost za 
ochranu přírody v rámci výkonné moci;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Turecko, aby i nadále 
usilovalo o zlepšení vztahů se svými 
sousedy, a to jak se členy EU, tak se 
třetími zeměmi; domnívá se, že z hlediska 
budoucího přistoupení Turecka k Unii 
půjde o významný geostrategický přínos 
pro Turecko i EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. je znepokojen tvrdým potrestáním 
studentů, kteří se zúčastnili demonstrací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. je znepokojen negativními dopady 
tureckého hospodářského růstu na životní 
prostředí, archeologické památky a 
společnost; vyzývá tureckou vládu, aby 
chránila toto archeologické a přírodní 
dědictví tím, že bude upřednostňovat 
menší, ekologicky a sociálně udržitelné 
projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní 
činnosti, jak je vyzval generální tajemník 
OSN, aby byl zúročen již dosažený pokrok 
ve vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN a zásadami, na nichž je 
založena EU, a to ve prospěch kyperských 
občanů, EU a Turecka;

30. vyzývá tureckou vládu, aby: 
a) okamžitě stáhla turecké jednotky 
z Kypru;
b) uznala Kypr jako nerozdělený jednotný 
stát; 
c) zahájila navracení nelegálních 
migrantů do vlasti; 
d) přislíbila, že se bude podílet na zřízení 
komise, která bude dohlížet na navracení 
vyvlastněného majetku; 
e) původní obyvatele odškodnila za 
utrpěnou škodu;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 178
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní 
činnosti, jak je vyzval generální tajemník 
OSN, aby byl zúročen již dosažený pokrok 
ve vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN a zásadami, na nichž je 
založena EU, a to ve prospěch kyperských 
občanů, EU a Turecka; 

30. vyzývá Turecko, aby provedlo rezoluci 
Rady bezpečnosti OSN č. 550 a pod 
správou OSN navrátilo Varosiu jejím 
obyvatelům; dále Turecko vyzývá, aby v 
zájmu obou komunit otevřelo přístav 
Famagusta pod správou EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní 

30. připomíná nezpochybnitelnou 
povinnost Turecka udržovat dobré 
sousedské vztahy, jak stanovuje rámec pro 
jednání; zdůrazňuje své odhodlání 
podpořit úsilí o nalezení komplexního 
řešení kyperského problému a vyzývá 
tureckou vládu, aby aktivně podporovala 
probíhající jednání a konkrétně přispěla 
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činnosti, jak je vyzval generální tajemník 
OSN, aby byl zúročen již dosažený pokrok 
ve vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN a zásadami, na nichž je 
založena EU, a to ve prospěch kyperských 
občanů, EU a Turecka;

k vyřešení kyperské otázky formou 
vytvoření federace tvořené dvěma zónami 
a dvěma komunitami v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN a se zásadami, na nichž 
je založena EU; vyzývá Turecko, aby 
napomohlo vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání tím, že okamžitě zahájí 
stahování svých jednotek z Kypru, bude 
řešit otázku osídlení ostrova tureckými 
obyvateli a rovněž umožní, aby uzavřená 
oblast Famagusta byla navrácena svým 
legitimním obyvatelům v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 
550(1984);

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní 
činnosti, jak je vyzval generální tajemník 
OSN, aby byl zúročen již dosažený pokrok 
ve vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN a zásadami, na nichž je založena EU, 
a to ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

30. vyzývá tureckou vládu, aby v plném 
rozsahu dostála svým povinnostem 
stanoveným v prohlášení Evropského 
společenství a jeho členských států ze dne 
21. září 2005 a v závěrech ze zasedání 
Rady, včetně závěrů z prosince 2006 a 
prosince 2009, a aktivně podporovala 
probíhající jednání tím, že konkrétně 
podpoří vyřešení kyperské otázky, 
napomůže vytvoření vhodného klimatu pro 
vyjednávání okamžitým stažením svých 
jednotek z Kypru, ukončí nelegální 
osídlení ostrova tureckými občany a 
umožní, aby uzavřená oblast Famagusta 
byla navrácena svým legitimním 
obyvatelům v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550(1984) a se všemi
příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN a zásadami, na nichž je založena EU, 
a to ve prospěch kyperských občanů, EU 
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a Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Gabriele Albertini, Pascale Gruny, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor 
Boştinaru, Robert Atkins, Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby napomohla vytvoření 
vhodného klimatu pro vyjednávání tím, že 
okamžitě zahájí stahování svých jednotek 
z Kypru, bude řešit otázku osídlení ostrova 
tureckými obyvateli a rovněž umožní, aby 
uzavřená oblast Famagusta byla 
navrácena svým legitimním obyvatelům 
v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN 550(1984); důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka; 

30. naléhavě žádá tureckou vládu, aby 
aktivně podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti 
v rámci dojednaného rámce, jenž 
předpokládá vznik federace se dvěma 
zónami, jedinou státní svrchovaností, 
jednou mezinárodní subjektivitou a 
jedním občanstvím, jak je vyzval generální 
tajemník OSN, aby byl zúročen již 
dosažený pokrok ve vyjednávání s cílem 
dosáhnout udržitelného řešení v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN a zásadami, na nichž je založena EU, 
a to ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

Or. el

Pozměňovací návrh 183
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení 
kyperské otázky a aby okamžitým 
zahájením stahování svých jednotek 
z Kypru napomohla vytvoření 
vhodného klimatu pro vyjednávání; 
důrazně vybízí obě kyperská 
společenství k intenzivní činnosti, jak 
je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
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rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

udržitelného řešení v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN a zásadami, na nichž 
je založena EU, a to ve prospěch 
kyperských občanů, EU a Turecka;
upozorňuje na nejnovější tříbodový 
balíček návrhů, který předložil 
prezident Kyperské republiky a jehož 
hlavním účelem je zvýšit intenzitu 
přímých jednání;

Or. el

Pozměňovací návrh 184
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka; považuje pokračující stěhování 
tureckých občanů z Anatolie na Kypr za 
překážku mírového soužití obou komunit 
na ostrově; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 185
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN a zásadami, na nichž je založena EU, 
a to ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

30. vyzývá tureckou vládu a všechny 
dotčené strany, aby nadále aktivně
podporovaly probíhající jednání a podílely 
se na nich, a důrazně vybízí obě kyperská 
společenství k intenzivní činnosti, jak je 
vyzval generální tajemník OSN, aby byl 
zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
spravedlivého a trvalého řešení v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN a kritérii stanovenými OSN a se 
zásadami, na nichž je založena EU, a to ve 
prospěch obou komunit na ostrově, EU 
a Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby napomohla vytvoření 
vhodného klimatu pro vyjednávání; 
důrazně vybízí obě kyperská společenství 
k intenzivní činnosti, jak je vyzval 
generální tajemník OSN, aby byl zúročen 
již dosažený pokrok ve vyjednávání 
s cílem dosáhnout udržitelného řešení 
v souladu s příslušnými rezolucemi Rady 
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udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

bezpečnosti OSN a zásadami, na nichž je 
založena EU, a to ve prospěch kyperských 
občanů, EU a Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, 
zejména rezolucí 550 (1984), a zásadami, 
na nichž je založena EU, a to ve prospěch 
kyperských občanů, EU a Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 30. vyzývá všechny zúčastněné strany, aby 
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podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

aktivně podporovaly probíhající jednání 
a konkrétně přispěly k vyřešení kyperské 
otázky, a tureckou vládu, aby okamžitým
zahájením stahování svých jednotek 
z Kypru napomohla vytvoření vhodného 
klimatu pro vyjednávání; důrazně vybízí 
obě kyperská společenství k intenzivní 
činnosti, jak je vyzval generální tajemník 
OSN, aby byl zúročen již dosažený pokrok 
ve vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch všech Kypřanů, EU 
a Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Ismail Ertug, Jelko Kacin, Arlene McCarthy

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

30. vyzývá tureckou vládu a všechny 
zúčastněné strany, aby aktivně 
podporovaly probíhající jednání 
a konkrétně přispěly k vyřešení kyperské 
otázky a aby zahájením stahování 
vojenských jednotek z Kypru napomohly
vytvoření vhodného klimatu pro 
vyjednávání; důrazně vybízí obě kyperská 
společenství k intenzivní činnosti, jak je 
vyzval generální tajemník OSN, aby byl 
zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
udržitelného řešení v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 
a zásadami, na nichž je založena EU, a to 
ve prospěch kyperských občanů, EU 
a Turecka;

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně 
podporovala probíhající jednání 
a konkrétně přispěla k vyřešení kyperské 
otázky a aby okamžitým zahájením 
stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu 
pro vyjednávání; důrazně vybízí obě 
kyperská společenství k intenzivní činnosti, 
jak je vyzval generální tajemník OSN, aby 
byl zúročen již dosažený pokrok ve 
vyjednávání s cílem dosáhnout 
dohodnutého a udržitelného řešení 
v souladu s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN a zásadami, na nichž je 
založena EU, a to ve prospěch kyperských 
občanů, EU a Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. důrazně vyzývá Turecko, aby zajistilo 
dodržování práv všech vysídlených osob 
na Kypru, včetně příslušníků 
náboženských menšin, a aby jim bylo 
umožněno svobodně uplatňovat jejich 
náboženská práva; zdůrazňuje, že 
v případě maronitských katolíků by měly 
být svobody přiznány také všem čtyřem 
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maronitským vesnicím; odsuzuje všechny 
projevy násilí, diskriminace a netolerance 
založené na náboženství, jak tomu bylo 
v případě vánoční mše konané na Štědrý 
den za účasti zbylých 300 křesťanů 
z okupované části Kypru, kterou násilně 
přerušily turecké orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vybízí Turecko, aby více podporovalo 
Výbor pro pohřešované osoby na Kypru, 
zejména usnadněním přístupu do 
vojenských zón na severu;

31. vyzývá Turecko, aby navrátilo 
uzavřenou oblast Famagusty jejím 
legitimním obyvatelům v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 
550(1984); vybízí Turecko, aby více 
podporovalo Výbor pro pohřešované osoby 
na Kypru, zejména usnadněním přístupu do 
vojenských zón na severu;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vybízí Turecko, aby více podporovalo 
Výbor pro pohřešované osoby na Kypru, 
zejména usnadněním přístupu do 
vojenských zón na severu;

31. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
finančně a morálně podporuje probíhající 
aktivity Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru (CMP), a vybízí Turecko, aby mu 
ještě více usnadnilo přístup do vojenských 
zón na severu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 194
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vybízí Turecko, aby více podporovalo 
Výbor pro pohřešované osoby na Kypru, 
zejména usnadněním přístupu do 
vojenských zón na severu;

31. vybízí Turecko, aby více podporovalo 
Výbor pro pohřešované osoby na Kypru, 
zejména usnadněním přístupu do 
vojenských zón a archívů, a aby v této 
humanitární záležitosti týkající se 
pohřešovaných osob přijalo všechna 
ostatní vhodná opatření, v souladu se 
závěry Evropského soudu pro lidská 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vybízí Turecko, aby více podporovalo 
Výbor pro pohřešované osoby na Kypru, 
zejména usnadněním přístupu do 
vojenských zón na severu;

31. vybízí Turecko, aby více podporovalo 
Výbor pro pohřešované osoby na Kypru, 
zejména usnadněním přístupu do 
vojenských zón na severu a k příslušným 
zprávám z archívů; a aby v této 
humanitární záležitosti přijalo všechna 
ostatní vhodná opatření, v souladu se 
závěry Evropského soudu pro lidská 
práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vybízí Turecko, aby více podporovalo 
Výbor pro pohřešované osoby na Kypru, 
zejména usnadněním přístupu do 
vojenských zón na severu;

31. vybízí Turecko, aby více podporovalo 
Výbor pro pohřešované osoby na Kypru, 
zejména usnadněním přístupu do 
vojenských zón a archívů; a aby v této 
humanitární záležitosti týkající se 
pohřešovaných osob přijalo všechna 
ostatní vhodná opatření, v souladu se 
závěry Evropského soudu pro lidská 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Hannes Swoboda, Kyriakos Mavronikolas

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vyzývá Turecko a orgány komunity 
kyperských Turků, aby upustily 
od jakéhokoliv dalšího osídlování ostrova 
tureckými občany, jelikož by to vedlo 
k další změně demografické rovnováhy 
a oslabilo loajalitu občanů ostrova vůči 
budoucímu společnému státu založenému 
na jeho společné minulosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vyzývá Turecko, aby se v souladu 
s Ženevskou úmluvou a zásadami 
mezinárodního práva zabývalo otázkou 
osidlování ostrova tureckými občany 
(osadníky);

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Vincent Peillon

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. se zájmem konstatuje, že v turecké 
zahraniční politice došlo ke změně a že 
turecká diplomacie se snaží více zviditelnit 
na mezinárodní scéně, zejména na 
Středním východě; zdůrazňuje, že existuje 
řada způsobů, jak by se tento nový přístup 
a vnější politika Unie mohly doplňovat, 
avšak připomíná, že je nutné zachovat 
podmínky pro společnou a vzájemně se 
doplňující činnost, především s ohledem 
na proces přistoupení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, 
bezpodmínečně otevřelo hranice s touto 
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z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

zemí a uznalo genocidu Arménů, Řeků a 
Asyřanů;

Or. el

Pozměňovací návrh 201
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach; 

32. vyzývá Velké národní shromáždění 
Turecka a arménský parlament, aby 
ratifikovaly příslušné protokoly, vybízí 
k otevření hranic mezi Tureckem 
a Arménií a naléhavě Turecko žádá, aby
jako jedna z klíčových mocností na 
Kavkaze uplatnilo svůj vliv v tomto 
regionu a pokračovalo ve svých snahách 
o vyřešení sporu o Náhorní Karabach; 

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby bez 
dalšího prodlení a bez kladení dalších 
podmínek ratifikovalo protokoly 
s Arménií, otevřelo hranici s touto zemí, 
což by zvýšilo bezpečnost a stabilitu 
v regionu jižního Kavkazu, a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
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opatření zaměřená na budování důvěry;

Or. de

Pozměňovací návrh 203
Zoran Thaler

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby bez 
jakýchkoliv podmínek ratifikovalo 
protokoly s Arménií, navázalo 
diplomatické vztahy a otevřelo hranici 
s touto zemí; vybízí Turecko, aby uplatnilo 
svůj regionální vliv s cílem posílit opatření 
zaměřená na budování důvěry v tomto 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Andrey Kovatchev, Frank Engel, Ioannis Kasoulides, Marietta Giannakou, Eleni 
Theocharous

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
bezpodmínečně ratifikovalo protokoly 
s Arménií a otevřelo hranici s touto zemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií a otevřelo 
hranici s touto zemí, což přispěje ke 
stabilizaci, rozvoji a bezpečnosti jižního 
Kavkazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach; 

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a uplatnilo svůj vliv 
v tomto regionu s cílem posílit opatření 
zaměřená na budování důvěry;

Or. es

Pozměňovací návrh 207
Dominique Vlasto

Návrh usnesení
Bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, přičemž 
zejména doporučuje zřídit zvláštní komisi 
pro nestranné prozkoumání historických 
archivů týkajících se genocidy Arménů,
aby otevřelo hranici s touto zemí a coby 
jedna z klíčových mocností na Kavkaze 
uplatnilo svůj vliv v tomto regionu s cílem 
posílit opatření zaměřená na budování 
důvěry a přispět k vyřešení ustrnulého 
sporu o Náhorní Karabach;

Or. fr

Pozměňovací návrh 208
Leonidas Donskis

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby bez 
podmínek ratifikovalo a provedlo 
bilaterální protokoly s Arménií podepsané 
dne 10. října 2009 v Curychu a otevřelo 
hranici s touto zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach; 

32. vyzývá Velké národní shromáždění 
Turecka a Arménský parlament, aby 
ratifikovaly protokoly mezi Tureckem 
a Arménií; vyzývá k otevření hranice 
a naléhavě vyzývá Turecko, aby jako jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach; 

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach; 

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby bez 
jakýchkoliv podmínek ratifikovalo 
protokoly a otevřelo hranici s Arménií 
a posílilo opatření zaměřená na budování 
důvěry a regionální spolupráci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Vincent Peillon

Návrh usnesení
Bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií a bez 
jakýchkoliv podmínek otevřelo hranici 
s touto zemí a také aby jako jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze 
konstruktivně uplatňovalo svůj vliv 
v tomto regionu s cílem posílit opatření 
zaměřená na budování důvěry a stability 
v regionu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit
opatření zaměřená na budování důvěry;

Or. bg

Pozměňovací návrh 213
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo

32. vyzývá obě strany, Turecko a Arménii, 
aby ratifikovaly protokoly a otevřely
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hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

hranici, a vyzývá Turecko, aby jako jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 
o Náhorní Karabach;

32. poukazuje na své usnesení ze dne 
18. června 1987 (A2–33/87) a naléhavě 
vyzývá Turecko, aby ratifikovalo protokoly 
s Arménií, otevřelo hranici s touto zemí 
a coby jedna z klíčových mocností na 
Kavkaze uplatnilo svůj vliv v tomto 
regionu s cílem posílit opatření zaměřená 
na budování důvěry a přispět k vyřešení 
ustrnulého sporu o Náhorní Karabach;

Or. it

Pozměňovací návrh 215
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry 
a přispět k vyřešení ustrnulého sporu 

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo 
hranici s touto zemí a coby jedna 
z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo 
svůj vliv v tomto regionu s cílem posílit 
opatření zaměřená na budování důvěry; 
vyzývá Turecko, aby přispělo k vyřešení 
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o Náhorní Karabach; ustrnulého sporu o Náhorní Karabach;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá Turecko, aby navrátilo 
uzavřenou oblast Famagusty jejím 
legitimním obyvatelům v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 
550(1984) s ohledem na opatření 
zaměřená na budování důvěry a vedoucí 
k demokratickému řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Vincent Peillon

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá Turecko, aby uznalo genocidu 
spáchanou na Arménech v letech 1915–
1917;

Or. fr

Pozměňovací návrh 218
Andrey Kovatchev, Frank Engel, Ioannis Kasoulides, Marietta Giannakou, Eleni 
Theocharous

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. připomíná, že ve svých předchozích 
usneseních od 18. června 1987, uvedl, že 
je nezbytné, aby Turecko uznalo genocidu 
Arménů a také genocidy Řeků, 
chaldejských křesťanů a Alevitů 
v provincii Dersim, které ve 20. století 
vedly v Turecku k vyhlazení 
autochtonních národů následovanému 
násilným obracením přeživších na islám; 
připomíná, že tvrzení,že se jedná o zločiny 
proti lidskosti, je trestáno podle článku 
301 tureckého trestního zákoníku;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. podporuje snahy tří spolupředsedů 
Minské skupiny o vyřešení otázky 
Náhorního Karabachu;

Or. el

Pozměňovací návrh 220
Willy Meyer, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. připomíná svá předchozí usnesení od 
18. června 1987 (listopad 20001, červen 
20032, prosinec 20043, září 2005, září 
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20064) s ohledem na to, že je nezbytné, 
aby Turecko uznalo genocidu Arménů 
a také genocidy Řeků, chaldejských 
křesťanů a Alevitů v provincii Dersim, 
které ve 20. století vedly v Turecku 
k vyhlazení autochtonních národů 
následovanému násilným obracením 
přeživších na islám; připomíná, že tvrdit, 
že tyto zločiny byly spáchány, je v Turecku 
trestným činem podle článku 301 
trestního zákoníku;

1 Pokrok Turecka na cestě k přistoupení 
(1999)
2 Žádost Turecka o členství v Evropské 
unii
3 Pravidelná zpráva a doporučení 
Evropské komise týkající se pokroku 
Turecka na cestě k přistoupení za rok 
2004 
4 Pokrok Turecka na cestě k přistoupení

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl 
odvolán casus belli, který vyhlásilo Velké 
národní shromáždění Turecka vůči Řecku; 

33. bere na vědomí, že pokud jde 
o zlepšování bilaterálních vztahů mezi 
Tureckem a Řeckem, došlo jen 
k omezenému pokroku; vyzývá Velké 
národní shromáždění Turecka, aby 
odvolalo hrozbu casus belli, a očekává, že 
turecká vláda ukončí neustálé narušování 
řeckého vzdušného prostoru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl 
odvolán casus belli, který vyhlásilo Velké 
národní shromáždění Turecka vůči 
Řecku;

33. vítá zvýšené úsilí mezi Tureckem 
a Řeckem o zlepšení jejich vzájemných 
vztahů, které vyústilo v řadu dohod 
o spolupráci v oblasti obchodu, 
vzdělávání, dopravy, energetiky, kultury 
a životního prostředí; vybízí tureckou 
a řeckou vládu, aby pokračovaly 
v nastoupené cestě konstruktivního 
dialogu a bilaterální spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku;

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů a vyzývá obě strany 
k odzbrojení; vyjadřuje však politování nad 
tím, že dosud nebyl odvolán casus belli, 
který vyhlásilo Velké národní shromáždění 
Turecka vůči Řecku, a že turecká vojenská 
letadla i nadále narušují řecký vzdušný 
prostor; mezitím vyzývá, aby byly 
podniknuty praktické kroky nezbytné pro 
další rozvoj dobrých sousedských vztahů 
a upevnění míru v regionu;

Or. el
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Pozměňovací návrh 224
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku; 

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku; 
vyjadřuje politování nad tím, že Turecko 
má tak slabou kontrolu nad nelegálním 
přistěhovalectvím, že se řecká vláda 
rozhodla postavit podél své 150km hranice 
s Tureckem plot; vyjadřuje podporu 
řeckému rozhodnutí a zároveň lituje, že 
nečinnost turecké strany vedla k tomu, že 
od ledna do začátku listopadu 2010 bylo 
v úseku hranice dlouhém pouhých 
12,5 km zatčeno 32 500 nelegálních 
přistěhovalců;

Or. da

Pozměňovací návrh 225
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku; 

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku, 
a připomíná svou výzvu turecké vládě, aby 
ukončila neustálé narušování řeckého 
vzdušného prostoru a opakované přelety 



PE456.654v02-00 122/167 AM\854860CS.doc

CS

vojenských letadel nad řeckými ostrovy 
v Egejském moři; zdůrazňuje, že podobné 
činy nejsou slučitelné s dobrými 
sousedskými vztahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku;

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyla 
odvolána hrozba casus belli, kterou 
vyhlásilo Velké národní shromáždění 
Turecka vůči Řecku; očekává, že turecká 
vláda ukončí neustálé narušování řeckého 
vzdušného prostoru a opakované přelety 
tureckých vojenských letadel nad řeckými 
ostrovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku; vyzývá 
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shromáždění Turecka vůči Řecku; tureckou vládu, aby zajistila, že bude 
respektována celistvost řeckého 
vzdušného prostoru;

Or. it

Pozměňovací návrh 228
Marietta Giannakou, Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku; 

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyla 
odvolána hrozba casus belli, kterou 
vyhlásilo Velké národní shromáždění 
Turecka vůči Řecku; očekává, že turecká 
vláda ukončí neustálé narušování řeckého 
vzdušného prostoru a opakované přelety 
nad řeckými ostrovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku;

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku 
a očekává, že turecká vláda ukončí 
jakékoliv narušování řeckého vzdušného 
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prostoru a teritoriálních vod;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi 
Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich 
vzájemných vztahů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že dosud nebyl odvolán 
casus belli, který vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka vůči Řecku;

33. vítá zvýšené úsilí mezi Tureckem 
a Řeckem o zlepšení jejich vzájemných 
vztahů; vyjadřuje však politování nad tím, 
že dosud nebyl odvolán casus belli, který 
vyhlásilo Velké národní shromáždění 
Turecka vůči Řecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
zajistilo dodržování práv všech 
vysídlených osob na Kypru, včetně 
příslušníků náboženských menšin, 
a aby jim umožnilo svobodně uplatňovat 
jejich náboženská práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vítá podepsání bilaterální dohody 
s Řeckem o zpětném převzetí značného 
počtu nelegálních přistěhovalců do 
Turecka; vybízí k hledání skutečných 
řešení jak zabránit nelegálnímu 
přistěhovalectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33а. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
dodrželo závazky přijaté v Ankarské 
smlouvě v roce 1925 a aby v rámci této 
smlouvy vyplatila odškodné bulharským 
uprchlíkům z východní Thrákie a jejich 
potomkům, jak stanoví smlouva; domnívá 
se, že pokud Turecko dodrží své 
mezinárodní závazky, bude to výraznou 
známkou pokroku;

Or. bg

Pozměňovací návrh 234
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. podporuje Řecko v jeho úvahách 
o výstavbě plotu podél části jeho hranic 
s Tureckem, jež je nejfrekventovanějším 
tranzitním bodem pro nelegální 
přistěhovalectví v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. oceňuje prohloubení vztahů mezi 
Tureckem a Irákem, včetně jeho Kurdské 
regionální samosprávy, a vyzdvihuje 
zejména přínos Turecka pro stabilizaci 
Iráku; 

34. zdůrazňuje důležitost stabilních 
a přátelských vztahů mezi Tureckem 
a Irákem, především včetně jeho Kurdské 
regionální samosprávy; naléhavě vyzývá 
Turecko, aby plně respektovala územní 
celistvost Iráku, aby se zajistilo, že během 
vojenských operací nebude docházet 
k obětem na životech civilistů 
a porušování lidských práv; připomíná, že 
nedávné vojenské operace oslabují 
autoritu kurdské regionální vlády 
a ohrožují mír a stabilitu v celém regionu;
vyzývá tureckou vládu, aby na klid zbraní 
ze strany Kurdské strany pracujících 
(PKK) odpověděla zastavením všech 
přeshraničních vojenských operací;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 34
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. oceňuje prohloubení vztahů mezi 
Tureckem a Irákem, včetně jeho Kurdské 
regionální samosprávy, a vyzdvihuje 
zejména přínos Turecka pro stabilizaci 
Iráku; 

34. oceňuje prohloubení vztahů mezi 
Tureckem a Irákem, včetně jeho Kurdské 
regionální samosprávy, a vyzdvihuje 
zejména přínos Turecka pro stabilizaci 
Iráku; naléhavě vyzývá Turecko, aby 
společně s iráckou vládou a ostatními 
sousedy formulovalo opatření proti 
negativním dopadům plánované výstavby 
přehradní nádrže, o níž informovala 
turecká vláda;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. oceňuje prohloubení vztahů mezi 
Tureckem a Irákem, včetně jeho Kurdské 
regionální samosprávy, a vyzdvihuje 
zejména přínos Turecka pro stabilizaci 
Iráku;

34. oceňuje prohloubení vztahů mezi 
Tureckem a Irákem, včetně jeho Kurdské 
regionální samosprávy, a vyzdvihuje 
zejména přínos Turecka pro snahy 
zaměřené na stabilizaci Iráku;

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyjadřuje politování nad 
prohloubením vztahů mezi Tureckem 
a Íránem. Bere rovněž na vědomí, že 
turecký ministerský předseda Erdogan 
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vyzývá k vytvoření turecko-arabské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. naléhavě vyzývá Turecko, aby přijalo 
konkrétní opatření, která by ukončila 
ničení kulturního a náboženského 
dědictví v severní části Kypru, čímž by se 
zachránila hodnotná součást evropské 
a světové civilizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces 
vyjednávání, vyzývá vládu k jeho plnému 
uplatňování;

35. konstatuje, že Turecko v plném 
rozsahu neuplatňuje dodatkový protokol 
k Dohodě o přidružení mezi Tureckem 
a ES; že závazky, které EU přijala dne 
26. dubna 2004 vůči kyperským Turkům, 
ještě nebyly plně realizovány; a současně 
se domnívá, že uplatnění výše uvedeného 
rozhodnutí Rady by mohlo pozitivně 
napomoci snahám o dojednání řešení pro 
Kypr;

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Ismail Ertug, Jelko Kacin, Arlene McCarthy

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces 
vyjednávání, vyzývá vládu k jeho plnému 
uplatňování; 

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces 
vyjednávání, vyzývá vládu k jeho plnému 
uplatňování; zároveň nebyla dosud 
ukončena hospodářská a humanitární 
izolace kyperských Turků; vyzývá orgány, 
aby pokročily ve věci dohody o přímém 
obchodu mezi EU a severní částí Kypru 
a usnadnily volný pohyb občanů na obou 
stranách, což poslouží jako nástroj 
budování důvěry mezi kyperskými Řeky 
a kyperskými Turky a zároveň mezi 
Tureckem a Kyperskou republikou;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces
vyjednávání, vyzývá vládu k jeho plnému 
uplatňování;

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces 
vyjednávání a zdůrazňuje, že Turecko 
musí učinit pokrok při normalizaci svých 
bilaterálních vztahů s Kyperskou 
republikou a ukončit embargo uvalené na 
plavidla a letadla patřící Kyperské 
republice, a to tak, že otevře své přístavy 
a svá letiště; vyzývá vládu, aby protokol 
bez dalších prodlev plně uplatňovala;
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Or. en

Pozměňovací návrh 243
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces 
vyjednávání, vyzývá vládu k jeho plnému 
uplatňování;

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces 
vyjednávání, vyzývá vládu k jeho plnému 
uplatňování; konstatuje, že nedostatečná 
komunikace mezi tureckými a kyperskými 
letovými dispečery – uvedená ve zprávě 
Komise o Turecku z roku 2010 a zmíněná 
na zasedání Rady přidružení EU–Turecko 
dne 10. května 2010 – vážně narušuje 
bezpečnost vzdušného prostoru v oblasti 
jihovýchodního Středomoří, a vyzývá, aby 
došlo k celkové nápravě situace;

Or. el

Pozměňovací návrh 244
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Metin Kazak, Judith Sargentini 

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces 
vyjednávání, vyzývá vládu k jeho plnému 
uplatňování; 

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces 
vyjednávání, vyzývá vládu k jeho plnému 
uplatňování; zároveň se domnívá, 
že uplatnění rozhodnutí Rady ze dne 
26. dubna 2004 by mohlo pomoci 
při řešení tohoto problému; vyzývá proto 
Radu EU, aby v tomto ohledu návrh 
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Komise podpořila; 

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces 
vyjednávání, vyzývá vládu k jeho plnému 
uplatňování;

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což by mohlo závažně 
narušit a pozdržet proces vyjednávání,
vyzývá vládu k jeho plnému uplatňování;

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces 
vyjednávání, vyzývá vládu k jeho plnému 
uplatňování;

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud plně a nediskriminačním 
způsobem neuplatňuje dodatkový protokol 
k Dohodě o přidružení mezi Tureckem 
a ES a že dosud nebyly odstraněny 
všechny překážky volného pohybu zboží, 
včetně omezení přímého dopravního 
spojení s Kyprem; to stále závažně 
ovlivňuje proces vyjednávání; vyzývá 
vládu k jeho plnému uplatňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 247
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko dosud neuplatňuje dodatkový 
protokol k Dohodě o přidružení mezi 
Tureckem a ES, což stále ovlivňuje 
proces vyjednávání, vyzývá vládu 
k jeho plnému uplatňování; 

netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. je hluboce znepokojen politickým 
zablokováním 18 vyjednávaných kapitol, 
zejména pak kapitol 23 a 24 týkajících se 
soudnictví a základních práv respektive 
spravedlnosti, svobody a bezpečnosti 
v situaci, kdy turecké politice dominují 
ústavní a soudní reformy, jež se musí řídit 
evropskými normami, a kdy spolu EU 
a Turecko jednají o readmisní dohodě; 
naléhavě v tomto ohledu vyzývá členské 
státy, aby poskytly nový politický podnět, 
jenž by vedl k překonání současné 
politické blokády; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 249
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. bere na vědomí, že se členové turecké 
vlády občas pesimisticky vyjadřují 
k možnostem občanů EU tureckého 
původu integrovat se do společností 
v příslušných členských státech EU 
a zároveň kritizují integrační politiky 
několika členských států. Naléhavě vyzývá 
tureckou vládu, aby se v budoucnu 
takovýchto výroků zdržela;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Dominique Vlasto

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyzývá Komisi a Radu, aby 
přezkoumaly možnost zahájit s Tureckem 
jednání s cílem zavést s ním privilegované 
partnerství, které by bylo alternativou 
k procesu přistoupení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 251
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 36
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole; 
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; 
vítá ratifikaci mezivládní dohody 
o plynovodu Nabucco;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

všímá si pokroku, jehož Turecko dosáhlo 
v kapitole o energetice, a znovu naléhavě
vyzývá Radu, aby bez dalších prodlev 
zahájila jednání o této kapitole; vyzývá 
tureckou vládu, aby posílila své úsilí 
v rámci jednání o přistoupení ke Smlouvě 
o Energetickém společenství; vítá ratifikaci 
mezivládní dohody o plynovodu Nabucco;

všímá si pozitivních kroků, jež Turecko 
podniklo v kapitole o energetice, a vyzývá 
tureckou vládu, aby přestala bránit 
v pohybu civilním lodím, které jménem 
Kyperské republiky provádějí ve 
východním Středomoří ropný průzkum; 
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 36
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole; 
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a vyzývá 
tureckou vládu, aby přestala bránit 
v pohybu civilním lodím, které jménem 
Kyperské republiky provádějí ve 
východním Středomoří ropný průzkum, 
s cílem usnadnit zahájení jednání 
o kapitole o energetice; vyzývá tureckou 
vládu, aby posílila své úsilí v rámci jednání 
o přistoupení ke Smlouvě o Energetickém 
společenství; vítá ratifikaci mezivládní 
dohody o plynovodu Nabucco;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole; 
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby zahájila 
jednání o této kapitole, pokud se turecká 
vláda zaváže k tomu, že zanechá 
narušování svrchovaných práv 
sousedních zemí a bude plně dodržovat 
Úmluvu OSN o mořském právu; vyzývá 
tureckou vládu, aby posílila své úsilí 
v rámci jednání o přistoupení ke Smlouvě 
o Energetickém společenství; vítá ratifikaci 
mezivládní dohody o plynovodu Nabucco;

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole;
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice; vyzývá 
tureckou vládu, aby posílila své úsilí 
v rámci jednání o přistoupení ke Smlouvě 
o Energetickém společenství; vítá ratifikaci 
mezivládní dohody o plynovodu Nabucco;

Or. de

Pozměňovací návrh 256
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole;
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole;
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco a podpis memoranda 
o porozumění pro správu plynovodu ITGI, 
což jsou důležité projekty pro zabezpečení 
dodávek energie do EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, Eduard Kukan, Traian Ungureanu, Ernst 
Strasser, György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole;
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole;
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco; vyzývá tureckou vládu, aby se 
společností Nabucco Gas Pipeline 
International GmbH bez dalších průtahů 
podepsala podpůrnou dohodu týkající se 
plynovodu Nabucco;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole;
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

36. všímá si omezeného pokroku, jehož 
Turecko dosáhlo v kapitole o energetice,
a doporučuje Radě, aby se vážně 
zamyslela nad tím, zda je vhodné zahájit
jednání o této kapitole; vyzývá tureckou 
vládu, aby posílila své úsilí v rámci jednání 
o přistoupení ke Smlouvě o Energetickém 
společenství; bere na vědomí ratifikaci 
mezivládní dohody o plynovodu Nabucco;

Or. de
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Pozměňovací návrh 259
Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole;
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole, 
jakož i o dalších kapitolách, které lze nyní 
otevřít; vyzývá tureckou vládu, aby posílila 
své úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole;
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole;
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco a účast Turecka na projektu 
ITGI;

Or. en
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Pozměňovací návrh 261
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. všímá si pokroku, jehož Turecko 
dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu 
naléhavě vyzývá Radu, aby bez dalších 
prodlev zahájila jednání o této kapitole;
vyzývá tureckou vládu, aby posílila své 
úsilí v rámci jednání o přistoupení ke 
Smlouvě o Energetickém společenství; vítá 
ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu 
Nabucco;

36. vítá pokrok, jehož Turecko dosáhlo 
v kapitole o energetice, a znovu naléhavě 
vyzývá Radu, aby bez dalších prodlev 
zahájila jednání o této kapitole; vyzývá 
tureckou vládu, aby posílila své úsilí 
v rámci jednání o přistoupení ke Smlouvě 
o Energetickém společenství; vítá ratifikaci 
mezivládní dohody o plynovodu Nabucco;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. důrazně vyzývá k tomu, aby se 
zabránilo jakékoli hrozbě, zdroji konfliktu 
nebo jednání, které by mohlo dobré 
sousedské vztahy a mírové urovnání sporů 
nepříznivě ovlivnit; zdůrazňuje veškerá 
svrchovaná práva, která mají členské státy 
EU, včetně práva uzavírat dvoustranné 
dohody v souladu s acquis EU a 
s mezinárodním právem, včetně Úmluvy 
OSN o mořském právu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 263
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vítá probíhající jednání o kapitole 
o bezpečnosti potravin, veterinární 
a rostlinolékařské politice, která byla 
zahájena dne 30. června 2010; bere na 
vědomí pokrok Turecka při dosahování 
kritérií pro otevření kapitoly 
o hospodářské soutěži, zejména přijetí 
nového zákona o státních podporách, 
k němuž došlo v říjnu 2010; vybízí 
Turecko, aby dokončilo nezbytné kroky 
s cílem uzavřít některé kapitoly, např. 
kapitolu o podnikání a průmyslové 
politice či o transevropských sítích;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá členské státy EU, aby 
dodržovaly povinnosti, které pro ně 
vyplývají z ankarské dohody, 
a poskytovaly tureckým státním 
příslušníkům také práva týkající se 
svobody pohybu, jak potvrdil rozsudek 
Soudního dvora ve věci Soysal;

Or. en
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Pozměňovací návrh 265
Vincent Peillon

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem,
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

37. bere na vědomí, že bylo dosaženo 
významného pokroku na cestě k uzavření 
jednání o readmisní dohodě mezi EU 
a Tureckem; vyzývá k tomu, aby byl 
Evropský parlament pravidelně 
informován o pokračujících jednáních 
týkajících se této dohody; naléhavě vyzývá 
Radu a Komisi, aby zajistily, že tato 
dohoda bude zvažována pouze v případě, 
že ctí základní práva a dodržuje zásady 
uznané zejména v Listině základních práv 
Evropské unie a v Evropské úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod, především lidskou důstojnost, 
zákaz mučení a nelidského či ponižujícího 
zacházení anebo trestu, právo na svobodu 
a bezpečnost, právo na azyl, zásadu 
nenavracení, zákaz hromadného 
vyhošťování, zákaz diskriminace, práva 
dítěte a právo na účinnou právní 
ochranu; vyzývá tureckou vládu, aby 
zajistila, že do vstupu této dohody 
v platnost budou plně uplatňovány stávající 
dvoustranné dohody; podtrhuje význam 
prohloubení spolupráce mezi EU 
a Tureckem v oblasti řízení migrace 
a hraničních kontrol, mimo jiné s ohledem 
na to, že vysoký podíl nelegálních 
přistěhovalců přichází na území EU přes 
Turecko; zastává názor, že jakmile vstoupí 
readmisní dohoda v platnost, připraví 
Komise jednání o dohodě o zjednodušení 
vízového styku, s cílem uvolnit podmínky 
pro vstup do EU především pro 
podnikatele a studenty;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 266
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU
především pro podnikatele a studenty;

37. vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že
platné mezinárodní dohody o ochraně 
a dodržování práv a důstojnosti migrantů 
a žadatelů o azyl pobývajících nebo 
projíždějících Tureckem budou plně 
uplatňovány; zdůrazňuje, že vzhledem 
k aktivitám organizací provozujících 
obchod s lidmi a k hrozbě vůči životům 
a zdraví dotčených osob je důležité posílit 
spolupráci mezi EU a Tureckem v oblasti 
migrace, zejména s ohledem na skutečnost, 
že situace na hranicích nezaručuje 
ochranu životů a dodržování práv 
žadatelů o azyl a migrantů; vyzývá 
Komisi, aby připravila jednání o dohodě 
o zjednodušení vízového styku, především
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU
pro turecké státní příslušníky;

Or. el

Pozměňovací návrh 267
Ismail Ertug, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, Arlene McCarthy

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
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jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; vybízí Radu, aby 
po podpisu readmisní dohody dala Komisi 
mandát k zahájení jednání s Tureckem na 
téma dalšího usnadnění mobility osob 
mezi EU a Tureckem, včetně kroků 
směřujících k liberalizaci vízové politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Richard Howitt, Raimon Obiols, Kristian Vigenin, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; domnívá se, že ustanovení 
readmisní dohody mezi EU a Tureckem 
nesníží standardy, které již zavedly 
stávající dvoustranné dohody; podtrhuje 
význam prohloubení spolupráce mezi EU 
a Tureckem v oblasti řízení migrace 
a hraničních kontrol; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání
o cestovní mapě pro uzavření dohody 
o liberalizaci vízového styku, s cílem 
uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 269
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného
pokroku na cestě k uzavření jednání
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

37. oceňuje, že bylo dosaženo pokroku
v jednáních o readmisní dohodě mezi EU 
a Tureckem, a vyzývá turecké úřady, aby 
zbývající otázky řešily také v pozitivním 
duchu; vyzývá tureckou vládu, aby 
zajistila, že do vstupu této dohody 
v platnost budou plně uplatňovány stávající 
dvoustranné dohody; podtrhuje význam 
prohloubení spolupráce mezi EU 
a Tureckem v oblasti řízení migrace 
a hraničních kontrol, mimo jiné s ohledem 
na to, že Turecko je hlavní tranzitní zemí 
pro nelegální přistěhovalectví na území 
EU; zastává názor, že jakmile vstoupí 
readmisní dohoda v platnost, připraví 
Komise jednání o dohodě o zjednodušení 
vízového styku, s cílem uvolnit podmínky 
pro vstup do EU především pro 
podnikatele a studenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem,
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 

37. bere na vědomí jednání o readmisní 
dohodě mezi EU a Tureckem; vyzývá jak 
Turecko, tak EU, aby při dokončování 
readmisní dohody plně dodržely své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv, zejména pokud jde o zásadu 
nenavracení uprchlíků; vybízí Radu, aby 
po podpisu readmisní dohody dala Komisi 
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řízení migrace a hraničních kontrol, 
mimo jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty; 

mandát k zahájení jednání s Tureckem 
o liberalizaci vízové politiky, což je 
nezbytným krokem směrem k usnadnění 
mobility osob mezi EU a kandidátskou 
zemí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Andrey Kovatchev, Georgios Papanikolaou, Nadezhda Neynsky, Marietta Giannakou, 
Eleni Theocharous, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku v jednáních o readmisní dohodě 
mezi EU a Tureckem, a vyzývá tureckou 
vládu, aby zajistila, že do vstupu této 
dohody v platnost budou plně uplatňovány 
stávající dvoustranné dohody; je 
přesvědčen, že readmisní dohoda mezi EU 
a Tureckem bude dodržovat zavedené 
mezinárodní a evropské standardy týkající 
se zpětného přebírání osob ze třetích zemí 
a že její ustanovení nesníží standardy, 
které již zavedly stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty, 
přičemž se zajistí dodržování mezinárodně 
uznávaných práv v oblasti ochrany 
a přijímání migrantů a žadatelů o azyl 
a napomůže se boji proti přeshraničnímu 
zločinu a obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
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a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, měla by dát Rada Komisi 
mandát k zahájení dialogu o vízech, který 
by věnoval zvláštní pozornost podmínkám
pro vstup do EU především pro 
podnikatele a studenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku,
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; s důvěrou 
očekává vstup readmisní dohody 
v platnost a vyzývá Komsi, aby připravila
jednání o dohodě o zjednodušení vízového 
styku, po níž by měla následovat dohoda 
o dlouhodobé liberalizaci víz, opětovný 
přezkum postupů jejich udělování 
a uvolnění podmínek pro vstup do EU 
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především pro podnikatele a studenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že
jakmile vstoupí readmisní dohoda 
v platnost, připraví Komise jednání 
o dohodě o zjednodušení vízového styku, 
s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného 
pokroku na cestě k uzavření jednání 
o readmisní dohodě mezi EU a Tureckem, 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že 
do vstupu této dohody v platnost budou 
plně uplatňovány stávající dvoustranné 
dohody; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, mimo 
jiné s ohledem na to, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že
dokud Turecko nezajistí účinnou kontrolu 
vnější hranice EU s Tureckem, Komise by 
neměla připravovat jednání o dohodě 
o zjednodušení vízového styku, s cílem 
uvolnit podmínky pro vstup do EU 
především pro podnikatele a studenty;

Or. de

Pozměňovací návrh 276
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. bere na vědomí značný pokrok, jehož 
Turecko dosáhlo při splňování kritérií pro 
otevření kapitoly o politice hospodářské 
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soutěže, a vybízí Turecko, aby z tohoto 
pokroku vycházelo a splnilo všechna 
ostatní kritéria, a kapitola tak mohla být 
bez odkladu otevřena;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. je znepokojen neustálým svévolným 
bráněním v přístupu k řízení o azylu 
a častým vyhošťováním uprchlíků, 
žadatelů o azyl a dalších osob, které 
mohou potřebovat ochranu; naléhavě 
žádá vládu, aby uvedla právní předpisy 
upravující uvalování vazby, které 
Evropský soud pro lidská práva shledal 
nezákonnými v případě Abdulchání 
a Karimina v. Turecko, do souladu
s mezinárodními normami; vyzývá Velké 
národní shromáždění Turecka, aby přijalo 
ucelený zákon o přijímání a ochraně práv 
všech uprchlíků, žadatelů o azyl a dalších 
osob, které mohou potřebovat pomoc, 
který by byl v souladu s mezinárodními 
normami, aniž by docházelo 
k diskriminaci v rámci tureckého 
soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)



PE456.654v02-00 150/167 AM\854860CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. v tomto ohledu upozorňuje na 
skutečnost, že Turecko slouží jako 
tranzitní země pro více než dvě třetiny 
osob, které nelegálně vstoupí na území 
EU; vyzývá proto Komisi, aby Turecku 
odmítla přístup k nástroji předvstupní 
pomoci, dokud nebude prokázáno, že 
zajišťuje účinnou kontrolu své hranice 
s EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. je přesvědčen, že otevření kapitoly 
o soudnictví a základních právech by 
mohlo být vynikající příležitostí k vítaným 
zlepšením a mohlo by dále posílit 
provádění acquis EU v této oblasti ze 
strany Turecka; 

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. vyzývá tureckou vládu, aby přestala 
bránit v pohybu civilním lodím, které 
jménem Kyperské republiky provádějí ve 
východním Středomoří ropný průzkum 
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a/nebo rybolov;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. je hluboce znepokojen pokračujícím 
porušováním lidských práv uprchlíků, 
žadatelů o azyl a migrantů na obou 
stranách řecko-turecké hranice (pozemní 
i námořní), na níž byl nasazen také 
personál agentury FRONTEX; považuje 
projekt řeckých úřadů vybudovat 12,5 km 
dlouhou zeď na hranici s Tureckem za 
opatření, které není vhodné pro vyřešení 
problému migračních toků;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. upozorňuje na skutečnost, že musí 
být plně dodržovány dvoustranné dohody 
mezi členskými státy v souladu s acquis 
EU a s mezinárodním právem, včetně 
Úmluvy OSN o mořském právu;

Or. el
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Pozměňovací návrh 283
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. všímá si stále aktivnější zahraniční 
politiky Turecka, která je zaměřena na 
posílení jeho úlohy v regionu; naléhavě 
vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby tento 
rozměr plně zohlednila a zasadila se ve 
spolupráci s Tureckem o koordinaci cílů 
a náležité zhodnocení zájmů EU; vyzývá 
tureckou vládu, aby svou zahraniční 
politiku lépe koordinovala s EU;

38. všímá si stále aktivnější zahraniční 
politiky Turecka, která je zaměřena na 
posílení jeho úlohy v regionu; v zásadě vítá 
nedávno formulovanou politiku „žádných 
problémů“ uplatňovanou vůči sousedním 
zemím Turecka, avšak upozorňuje, že je 
třeba udržet silné spojenectví mezi 
Tureckem a jeho západními partnery, 
a zdůrazňuje, že v okamžiku, kdy činí 
strategická rozhodnutí, musí Turecko 
prokázat jednoznačnou věrnost západním 
hodnotám a zájmům;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. všímá si stále aktivnější zahraniční 
politiky Turecka, která je zaměřena na 
posílení jeho úlohy v regionu; naléhavě 
vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby tento 
rozměr plně zohlednila a zasadila se ve 
spolupráci s Tureckem o koordinaci cílů 
a náležité zhodnocení zájmů EU; vyzývá 
tureckou vládu, aby svou zahraniční 
politiku lépe koordinovala s EU;

38. všímá si stále aktivnější zahraniční 
politiky Turecka, která je zaměřena na 
posílení jeho úlohy v regionu; naléhavě 
vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby tento 
rozměr plně zohlednila a zasadila se ve 
spolupráci s Tureckem o koordinaci cílů 
a náležité zhodnocení zájmů EU; vyzývá 
tureckou vládu, aby v koordinaci s EU 
rozvíjela svou zahraniční politiku, která by 
měla doplňovat politiku EU, a aby 
postupně slaďovala své politiky a postoje 
s politikami a postoji EU; vítá prohlášení 
Rady ve složení pro obecné záležitosti ze 
dne 14. prosince 2010, podle nějž je Rada 
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připravena posílit stávající dialog 
s Tureckem o otázkách zahraniční politiky 
ve společném zájmu; vyzývá Radu, aby 
neprodleně zahájila jednání o kapitole 
o SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. všímá si stále aktivnější zahraniční 
politiky Turecka, která je zaměřena na 
posílení jeho úlohy v regionu; naléhavě 
vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby tento 
rozměr plně zohlednila a zasadila se ve 
spolupráci s Tureckem o koordinaci 
cílů a náležité zhodnocení zájmů EU;
vyzývá tureckou vládu, aby svou 
zahraniční politiku lépe koordinovala 
s EU;

38. všímá si stále aktivnější zahraniční 
politiky Turecka, která je zaměřena na 
posílení jeho úlohy v regionu; naléhavě 
vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby tento 
rozměr plně zohlednila a zasadila se ve 
spolupráci s Tureckem o koordinaci 
cílů a náležité zhodnocení zájmů EU;
vyzývá tureckou vládu, aby svou 
zahraniční politiku lépe koordinovala 
s EU; je překvapen, že se Turecko 
rozhodlo odstranit vízové restrikce 
uplatňované na občany mnoha států 
Blízkého Východu, neboť tato politika 
je jednoznačně v rozporu s prioritami 
zahraniční politiky EU a nejen 
znemožňuje sladit politiku EU 
a Turecka vůči těmto třetím zemím, 
ale také ukazuje, že se Turecko 
nehodlá dále přibližovat k EU; 

Or. da
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Pozměňovací návrh 286
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. všímá si stále aktivnější zahraniční 
politiky Turecka, která je zaměřena na 
posílení jeho úlohy v regionu; naléhavě 
vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby tento 
rozměr plně zohlednila a zasadila se ve 
spolupráci s Tureckem o koordinaci cílů 
a náležité zhodnocení zájmů EU; vyzývá 
tureckou vládu, aby svou zahraniční 
politiku lépe koordinovala s EU;

38. všímá si stále aktivnější zahraniční 
politiky Turecka, která je zaměřena na 
posílení jeho úlohy v regionu; naléhavě 
vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby tento 
rozměr plně zohlednila a zasadila se ve 
spolupráci s Tureckem o koordinaci cílů 
a náležité zhodnocení zájmů EU; vyzývá 
tureckou vládu, aby svou zahraniční 
politiku lépe koordinovala s EU, a vyzývá 
dále Radu, aby na základě jeho postavení 
jakožto kandidátské země, s níž se jedná, 
a budoucího člena EU posílila dialog 
vedený s Tureckem ohledně otázek 
zahraniční politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. všímá si stále aktivnější zahraniční 
politiky Turecka, která je zaměřena na 
posílení jeho úlohy v regionu; naléhavě 
vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby tento 
rozměr plně zohlednila a zasadila se ve 
spolupráci s Tureckem o koordinaci cílů 
a náležité zhodnocení zájmů EU; vyzývá 
tureckou vládu, aby svou zahraniční 
politiku lépe koordinovala s EU;

38. všímá si stále aktivnější zahraniční 
politiky Turecka, která je zaměřena na 
posílení jeho úlohy v regionu; naléhavě 
vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby tento 
rozměr plně zohlednila a zasadila se ve 
spolupráci s Tureckem o koordinaci cílů 
a náležité zhodnocení zájmů EU; vyzývá 
tureckou vládu, aby svou zahraniční 
politiku lépe koordinovala s EU; vyzývá 
vysokou představitelku / místopředsedkyni 
Komise, aby posílila stávající dialog 
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s Tureckem o otázkách zahraniční politiky 
ve společném zájmu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Sarah Ludford, 

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. vítá konzultace tří návrhů zákonů 
v oblasti azylu se zástupci občanské 
společnosti a naléhavě žádá vládu, aby 
tyto zákony bez odkladu předložila 
parlamentu; vláda by měla především 
zajistit, aby byl před vstupem readmisní 
dohody mezi EU a Tureckem v platnost 
zaveden spravedlivý a účinný vnitrostátní 
postup pro vymezování nároku na status 
uprchlíka; 

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. naléhavě vyzývá vysokou 
představitelku / místopředsedkyni Komise, 
aby tento strategický rozměr plně 
zohlednila a zasadila se ve spolupráci 
s Tureckem o koordinaci cílů
vycházejících ze západních hodnot a o 
náležité zhodnocení zájmů EU; vyzývá 
tureckou vládu, aby svou zahraniční 
politiku lépe koordinovala s EU; 
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doporučuje, aby toto úsilí konkretizovala 
ve formálním postupu prostřednictvím 
zavedení strategického dialogu o otázkách 
zahraniční politiky mezi Tureckem a EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. zdůrazňuje strategický význam 
černomořské oblasti pro EU; je 
přesvědčen, že Turecko je důležitým 
partnerem EU v tomto regionu a vyzývá 
jej, aby aktivně přispívalo k uplatňování 
politik a činností EU v černomořské 
oblasti, včetně případného vypracovávání 
strategie EU pro Černé moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. naléhá na tureckou vládu, aby plně 
podporovala úsilí mezinárodního 
společenství o to, aby Írán nezískal jaderné 
zbraně, a vyjadřuje politování nad tím, že
Turecko hlasovalo proti příslušné rezoluci 
Rady bezpečnosti OSN; zastává názor, že 
Turecko by mohlo přispět k demokratizaci 
a posílení lidských práv v Íránu, přičemž je 
nutné, aby své úsilí koordinovalo s EU;

39. vítá úsilí turecké vlády o to, aby Írán 
nezískal jaderné zbraně, a žádá, aby
Turecko i nadále podporovalo iniciativy 
mezinárodního společenství usilující 
o dosažení mírového řešení; zastává názor, 
že Turecko by mohlo přispět 
k demokratizaci a posílení lidských práv 
v Íránu, a domnívá se, že je v tomto ohledu 
nezbytné posílit koordinaci mezi EU 
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a Tureckem; v této souvislosti kladně 
hodnotí istanbulské setkání EU 3 + 3; 

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Ismail Ertug, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. naléhá na tureckou vládu, aby plně
podporovala úsilí mezinárodního 
společenství o to, aby Írán nezískal jaderné 
zbraně, a vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko hlasovalo proti příslušné rezoluci 
Rady bezpečnosti OSN; zastává názor, že 
Turecko by mohlo přispět k demokratizaci 
a posílení lidských práv v Íránu, přičemž je 
nutné, aby své úsilí koordinovalo s EU;

39. vítá diplomatické úsilí turecké vlády 
o vyřešení íránského jaderného problému 
a vyzývá Radu, aby podporovala turecké
úsilí, neboť Turecko s Íránem sousedí, 
a má tudíž zásadní zájem na vyřešení této 
situace; bere na vědomí důležitou úlohu 
Turecka v rámci úsilí o to, aby Írán 
nezískal jaderné zbraně, a zastává názor, 
že Turecko by mohlo přispět 
k demokratizaci a posílení lidských práv 
v Íránu, přičemž je nutné, aby své úsilí 
koordinovalo s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. naléhá na tureckou vládu, aby plně 
podporovala úsilí mezinárodního 
společenství o to, aby Írán nezískal 
jaderné zbraně, a vyjadřuje politování 
nad tím, že Turecko hlasovalo proti 
příslušné rezoluci Rady bezpečnosti 
OSN; zastává názor, že Turecko by 
mohlo přispět k demokratizaci 

39. naléhá na tureckou vládu, aby plně 
podporovala úsilí mezinárodního 
společenství o to, aby Írán nezískal 
jaderné zbraně, a vyjadřuje politování 
nad tím, že Turecko hlasovalo proti 
příslušné rezoluci Rady bezpečnosti 
OSN; zastává názor, že Turecko by 
mohlo přispět k demokratizaci 
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a posílení lidských práv v Íránu, 
přičemž je nutné, aby své úsilí 
koordinovalo s EU;

a posílení lidských práv v Íránu, 
přičemž je nutné, aby své úsilí 
koordinovalo s EU; vyjadřuje 
znepokojení nad úzkými vazbami 
turecké vlády s teheránským režimem, 
včetně setkání prezidenta Güla 
s Ahmadínedžádem, tureckých postojů 
v rámci Rady bezpečnosti OSN 
a prohlášení předsedy vlády 
Erdoğana, podle nějž je 
Ahmadínedžád přítelem Turecka;

Or. da

Pozměňovací návrh 294
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. naléhá na tureckou vládu, aby plně 
podporovala úsilí mezinárodního 
společenství o to, aby Írán nezískal jaderné 
zbraně, a vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko hlasovalo proti příslušné rezoluci 
Rady bezpečnosti OSN; zastává názor, že 
Turecko by mohlo přispět k demokratizaci 
a posílení lidských práv v Íránu, přičemž je 
nutné, aby své úsilí koordinovalo s EU;

39. naléhá na tureckou vládu, aby plně 
podporovala úsilí mezinárodního 
společenství o to, aby Írán nezískal jaderné 
zbraně, a lituje, že Turecko hlasovalo proti 
příslušné rezoluci Rady bezpečnosti OSN;
zastává názor, že Turecko by mohlo přispět 
k demokratizaci a posílení lidských práv 
v Íránu, přičemž je nutné, aby své úsilí 
koordinovalo s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. naléhá na tureckou vládu, aby plně 39. naléhá na tureckou vládu, aby plně 
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podporovala úsilí mezinárodního 
společenství o to, aby Írán nezískal jaderné 
zbraně, a vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko hlasovalo proti příslušné rezoluci 
Rady bezpečnosti OSN; zastává názor, že 
Turecko by mohlo přispět k demokratizaci 
a posílení lidských práv v Íránu, přičemž je 
nutné, aby své úsilí koordinovalo s EU;

podporovala úsilí mezinárodního 
společenství o to, aby Írán nezískal jaderné 
zbraně, a konstatuje, že Turecko hlasovalo 
proti příslušné rezoluci Rady bezpečnosti 
OSN; zastává názor, že Turecko by mohlo 
přispět k demokratizaci a posílení lidských 
práv v Íránu, přičemž je nutné, aby své 
úsilí koordinovalo s EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 296
Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. domnívá se, že Turecko by mělo hrát 
významnou úlohu coby zprostředkovatel 
dialogu v rámci mírového procesu na 
Blízkém východě, a vyzývá jej, aby 
postupovalo konstruktivně, a zejména aby 
přispělo k posílení Palestinské samosprávy;

40. domnívá se, že Turecko by mělo hrát 
významnou úlohu coby zprostředkovatel 
dialogu v rámci mírového procesu na 
Blízkém východě, a vyzývá jej, aby 
postupovalo konstruktivně, a zejména aby 
přispělo k posílení Palestinské samosprávy;
konstatuje, že nepřiměřeně agresivní anti-
izraelská rétorika některých tureckých 
vládních úředníků, která v některých 
případech dokonce zpochybnila legitimitu 
Izraele, není v tomto ohledu prospěšná; 
vítá nedávné úsilí o zlepšení vztahů 
s vládou Izraele, což je země, která 
zůstává i nadále zásadním strategickým 
partnerem Turecka v celé oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod 40
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. domnívá se, že Turecko by mělo hrát 
významnou úlohu coby zprostředkovatel 
dialogu v rámci mírového procesu na 
Blízkém východě, a vyzývá jej, aby 
postupovalo konstruktivně, a zejména aby 
přispělo k posílení Palestinské 
samosprávy;

40. domnívá se, že Turecko by mělo hrát 
významnou úlohu coby zprostředkovatel 
dialogu v rámci mírového procesu na 
Blízkém východě, a vyzývá jej, aby v celé 
oblasti postupovalo konstruktivně;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. domnívá se, že Turecko by mělo hrát 
významnou úlohu coby zprostředkovatel 
dialogu v rámci mírového procesu na 
Blízkém východě, a vyzývá jej, aby
postupovalo konstruktivně, a zejména aby 
přispělo k posílení Palestinské samosprávy;

40. domnívá se, že Turecko by mělo hrát 
významnou úlohu coby zprostředkovatel 
dialogu v rámci mírového procesu na 
Blízkém východě a mělo by napomáhat 
stabilizaci situace v Libanonu, a vyzývá
jej, aby obnovilo úzké vazby s Izraelem a 
i nadále plnilo úlohu konstruktivního 
zprostředkovatele, a zejména aby přispělo 
k posílení Palestinské samosprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. domnívá se, že Turecko by mělo hrát 
významnou úlohu coby zprostředkovatel 
dialogu v rámci mírového procesu na 

40. domnívá se, že Turecko by mohlo hrát 
významnou úlohu coby zprostředkovatel 
dialogu v rámci mírového procesu na 
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Blízkém východě, a vyzývá jej, aby 
postupovalo konstruktivně, a zejména aby 
přispělo k posílení Palestinské samosprávy;

Blízkém východě, a vyzývá jej tudíž, aby 
postupovalo konstruktivně, a zejména aby 
přispělo k posílení Palestinské samosprávy;

Or. de

Pozměňovací návrh 300
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně 
podporuje úsilí transatlantických partnerů 
v Afghánistánu a na Balkáně; vyjadřuje 
však politování nad tím, že výhrady 
Turecka blokují strategickou spolupráci 
NATO-EU nad rámec dohod „Berlín 
plus“;

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 301
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně 
podporuje úsilí transatlantických partnerů 
v Afghánistánu a na Balkáně; vyjadřuje 
však politování nad tím, že výhrady 
Turecka blokují strategickou spolupráci 
NATO-EU nad rámec dohod „Berlín 
plus“; 

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně 
podporuje úsilí transatlantických partnerů 
v Afghánistánu a na Balkáně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 302
Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff, Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně 
podporuje úsilí transatlantických partnerů 
v Afghánistánu a na Balkáně; vyjadřuje 
však politování nad tím, že výhrady 
Turecka blokují strategickou spolupráci 
NATO-EU nad rámec dohod „Berlín plus“;

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně 
podporuje úsilí transatlantických partnerů 
v Afghánistánu a na Balkáně; vyjadřuje 
však politování nad tím, že výhrady 
Turecka k zapojení Kypru do záležitostí 
NATO a výhrady Kypru k tureckému 
zapojení do EBOP a do projektu Evropské 
obranné agentury (EDA) blokují 
strategickou spolupráci NATO-EU nad 
rámec dohod „Berlín plus“; se značným 
politováním konstatuje, že projekt 
vytvoření posíleného partnerství EU-
NATO je tímto způsobem zablokován; 
naléhavě vybízí obě strany, aby co 
nejdříve překonaly své výhrady; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že jakožto člen 
NATO nese Turecko odpovědnost za 
zajištění toho, že nebudou zadržovány 
zásadní informace, které mohou 
napomoci zlepšení bezpečnostní situace 
v krizových oblastech, do nichž byly 
vyslány mise EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně 
podporuje úsilí transatlantických 
partnerů v Afghánistánu a na Balkáně;
vyjadřuje však politování nad tím, že 

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně 
podporuje úsilí transatlantických partnerů 
v Afghánistánu a na Balkáně; bere na 
vědomí pozitivní vývoj dvoustranných 
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výhrady Turecka blokují strategickou 
spolupráci NATO-EU nad rámec 
dohod „Berlín plus“;

vztahů s ostatními kandidátskými zeměmi 
a se sousedními státy EU; oceňuje úsilí 
Turecka podpořit mír a stabilitu v zemích 
západního Balkánu prostřednictvím 
takových iniciativ, jako je např. 
istanbulská deklarace; vyjadřuje však 
politování nad tím, že výhrady Turecka 
blokují strategickou spolupráci NATO-EU 
nad rámec dohod „Berlín plus“;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Richard Howitt, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně 
podporuje úsilí transatlantických partnerů 
v Afghánistánu a na Balkáně; vyjadřuje 
však politování nad tím, že výhrady 
Turecka blokují strategickou spolupráci
NATO-EU nad rámec dohod „Berlín plus“;

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně 
podporuje úsilí transatlantických partnerů 
v Afghánistánu a na Balkáně; vyjadřuje 
však politování nad tím, že strategická 
spolupráce NATO-EU nad rámec dohod
„Berlín plus“ je i nadále zablokována;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně 
podporuje úsilí transatlantických partnerů 
v Afghánistánu a na Balkáně; vyjadřuje 
však politování nad tím, že výhrady 
Turecka blokují strategickou spolupráci 
NATO-EU nad rámec dohod „Berlín plus“;

41. bere na vědomí, že Turecko 
konstruktivně podporuje úsilí 
transatlantických partnerů v Afghánistánu 
a na Balkáně; konstatuje, že výhrady 
Turecka blokují strategickou spolupráci 
NATO-EU nad rámec dohod „Berlín plus“;
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Or. de

Pozměňovací návrh 306
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. upozorňuje na významný přínos 
Turecka k SZBP a na jeho úsilí posílit 
strategické partnerství mezi EU a NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. vyzývá všechny členské státy EU, aby 
Turecku nabídly status pozorovatele 
v Evropské obranné agentuře;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. vítá dohodu podepsanou v roce 2006 
mezi EU a Tureckem, jíž se zavádí rámec 
pro účast Ankary na unijních operacích 
pro řešení krizí; v této souvislosti si velmi 
váží jeho účasti na několika vojenských 
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a civilních misích EBOP, včetně misí 
Concordia a Proxima (Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie), EUFOR (DR 
Kongo), Althea (Bosna), EUPM (Bosna) 
a EUPOL (Kinshasa);

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 41 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41b. vítá, že vojenských a civilních misí 
pod vedením EU se účastní více vojáků 
a personálu z Turecka, než z mnoha 
členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 41 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41c. zdůrazňuje, že Turecko je ze všech 
třetích zemí nejaktivnějším účastníkem 
misí EBOP a že bylo celkově šestým 
největším přispěvatelem mise Althea;

Or. en
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Pozměňovací návrh 311
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. vítá skutečnost, že Turecko plně 
podporuje vybudování protiraketového 
štítu, který by chránil evropské členy 
NATO; 

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 41 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41b. vítá skutečnost, že Turecko plně 
podporuje vybudování protiraketového 
štítu, který by chránil evropské členy 
NATO; 

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. vyzývá členské státy EU, aby 
zastávaly otevřený a konstruktivní přístup 
vůči procesu přistoupení Turecka k EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 314
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. vyzývá Komisi a Radu, aby 
neprodleně ukončily vstupní rozhovory 
s Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. bere na vědomí závěry a zlepšení, 
které navrhuje Evropská komise ve své 
výroční zprávě z roku 2009 o nástroji 
předvstupní pomoci (NPP) s cílem 
upřednostňovat zejména ty cíle, a tudíž 
projekty, které jsou v souladu s kritérii pro 
přistoupení, v souladu s doporučeními 
zvláštní zprávy Účetního dvora č. 16/2009; 
zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že se 
rozvíjí čím dál více projektů, je důležité 
komplexně monitorovat uplatňování NPP;

Or. en


