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Pozměňovací návrh 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá předchozí usnesení ze 
dne 27. září 2006 o pokroku Turecka na 
cestě k přistoupení, ze dne 24. října 2007 
o vztazích mezi EU a Tureckem, ze dne 
21. května 2008 o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2007, ze dne 12. března 
2009 o zprávě o pokroku Turecka za rok 
2008, ze dne 10. února 2010 o zprávě 
o pokroku Turecka za rok 2009 a ze dne 
17. února 2011 o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2010,

– s ohledem na svá předchozí usnesení ze 
dne 27. září 2006 o pokroku Turecka na 
cestě k přistoupení, ze dne 24. října 2007 
o vztazích mezi EU a Tureckem, ze dne 
21. května 2008 o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2007, ze dne 12. března 
2009 o zprávě o pokroku Turecka za rok 
2008, ze dne 10. února 2010 o zprávě 
o pokroku Turecka za rok 2009 a ze dne 
17. února 2011 o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2010, ze dne 6. července 
20051 a ze dne 13. února 20072 o úloze 
žen ve společenském, hospodářském a 
politickém životě v Turecku,

Or. en

                                               
1 Úř. věst. C 157E, 6.7.2006, s. 385.
2 Úř. věst. C 287E, 29.11.2007, s. 174.
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Pozměňovací návrh 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
21. září 2010 o obchodních a 
hospodářských vztazích s Tureckem1,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie2,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Ankarskou smlouvu ze 
dne 18. října 1925 o odškodnění 

                                               
1 P7_TA (2010)0324. 
2 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
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bulharských uprchlíků z Východní Trácie 
za konfiskaci jejich majetku během druhé 
balkánské války roku 1913;

Or. bg

Pozměňovací návrh 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

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 takových jednání je výchozím 
bodem dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem založeným na přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem;

A. vzhledem k tomu, že poté, co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
o členství Turecka, a vzhledem k tomu, že 
zahájení takových jednání zůstává
výchozím bodem procesu se záměrem 
plného členství v EU, jakmile budou 
splněna Kodaňská kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Geoffrey Van Orden

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 takových jednání je výchozím 
bodem dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem založeným na přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem;

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 takových jednání bylo výchozím 
bodem procesu založeným na zásadě 
podmíněnosti a závazku k provádění 
reforem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Maria Eleni Koppa

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 takových jednání je výchozím 
bodem dlouhodobého procesu
s otevřeným koncem založeným na přesně 
vymezených podmínkách a závazku 
k provádění reforem;

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 takových jednání bylo 
považováno za výchozí bod pro nakonec 
dlouhodobý proces s otevřeným koncem 
založený na přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

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 takových jednání je výchozím 
bodem dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem založeným na přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem;

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 takových jednání je výchozím 
bodem dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem založeným na přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem s cílem přistoupení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
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 takových jednání je výchozím 
bodem dlouhodobého procesu s otevřeným 
koncem založeným na přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem;

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 takových jednání je výchozím 
bodem dlouhodobého procesu založeným 
na přesně vymezených podmínkách a 
závazku k provádění reforem s cílem 
přistoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

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 by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se modernizovalo a konsolidovalo a 
dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány;

B. vzhledem k tomu, že se Turecko 
zavázalo k reformám a postupnému 
sbližování s EU, a vzhledem k tomu, že by 
tyto snahy měly být vnímány jako 
příležitost pro Turecko, aby se 
modernizovalo a konsolidovalo a dále 
zdokonalovalo své demokratické orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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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 by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se modernizovalo a konsolidovalo a 
dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány;

B. vzhledem k tomu, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a postupnému sbližování s EU, a 
vzhledem k tomu, že by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se konsolidovalo a dále zdokonalovalo 
své demokratické orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

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 by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se modernizovalo a konsolidovalo a 
dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány;

B. vzhledem k tomu, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a postupnému sbližování s EU, a 
vzhledem k tomu, že by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se konsolidovalo a dále zdokonalovalo 
své demokratické orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

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 

B. vzhledem k tomu, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a postupnému sbližování s EU, a 
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vzhledem k tomu, že by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se modernizovalo a konsolidovalo a
dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány;

vzhledem k tomu, že by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

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 by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se modernizovalo a konsolidovalo a
dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány;

B. vzhledem k tomu, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a postupnému sbližování s EU, a 
vzhledem k tomu, že by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány; vzhledem k tomu, že je nutné, aby 
EU zůstala dál odhodlaná a proaktivní při 
podporování konkrétního pokroku 
přístupových jednání s Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

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 by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se modernizovalo a konsolidovalo a 

B. vzhledem k tomu, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a postupnému sbližování s EU, a 
vzhledem k tomu, že by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se modernizovalo a konsolidovalo a 
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dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány;

dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány a právní stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ana Gomes

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 by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se modernizovalo a konsolidovalo a 
dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány;

B. vzhledem k tomu, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a postupnému sbližování s EU, a 
vzhledem k tomu, že by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby se modernizovalo a konsolidovalo a 
dále zdokonalovalo své demokratické 
orgány, právní stát a dodržování lidských 
práv a základních svobod;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Geoffrey Van Orden

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, upřímné 
spolupráci a vzájemné solidaritě jeho 
členských států, 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 zůstává i nadále splnění všech 
kodaňských kritérií, stejná podmínka jako 
v případě jakékoli jiné kandidátské země;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

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, upřímné 
spolupráci a vzájemné solidaritě jeho 
členských států, 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, upřímné 
spolupráci a vzájemné solidaritě jeho 
členských států, zůstává i nadále splnění 
všech kodaňských kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, 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, upřímné 
spolupráci a vzájemné solidaritě jeho 
členských států, 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, upřímné 
spolupráci a vzájemné solidaritě jeho 
členských států, zůstává i nadále splnění 
všech kodaňských kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Barry Madlener
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Turecko 
nedosahuje souladu s podmínkami 
přistoupení;

Or. nl

Pozměňovací návrh 22
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že vysoký počet 
novinářů držených ve vězení a probíhající 
soudní řízení proti novinářům, kteří jsou 
kritičtí vůči vládě, představují hrozbu pro 
svobodu tisku v Turecku;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nový vládní 
program přijatý po parlamentních 
volbách v červnu 2011 potvrdil trvalý 
zájem Turecka pokračovat i nadále ve 
vyjednávacím procesu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že by, na základě 
stanovených postupů a v souladu se 
schváleným rámcem pro jednání, měly být 
kapitoly jednání, pro něž byla ukončena 
technická příprava, otevřeny bezodkladně;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že se v Turecku 
uskutečnila řada zásadních ústavních, 
legislativních, institucionálních a 
praktických reforem zaměřených na další 
demokratizaci; vzhledem k tomu, že 
množství dlouhodobých problémů 
týkajících se zejména výkonu justice 
v Turecku má však i nadále vážný 
negativní dopad na uplatňování lidských 
práv a svobodu projevu v Turecku, stejně 
jako na vnímání nezávislosti a 
nestrannosti justičního systému 
veřejností; vzhledem k tomu, že 
v důsledku těchto problémů byla zahájena 
celá řada soudních řízení proti 
novinářům, aktivistům a intelektuálům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Komise ve své
zprávě o pokroku za rok 2011 došla 
k závěru, že Turecko je klíčovou zemí pro 
zajištění bezpečnosti a prosperity 
Evropské unie, dále že pozitivní program 
a věrohodný přístup k vyjednávacímu 
procesu zajistí plně účinné přispění 
Turecka k EU v mnoha stěžejních 
oblastech a že je nadále zásadní, aby 
Turecko pokračovalo v reformách 
týkajících se politických kritérií a aby 
vyvíjelo další podstatné úsilí na zajištění 
základních práv;

D. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zprávě o pokroku za rok 2011 došla 
k závěru, že Turecko musí pokračovat
v reformách týkajících se politických 
kritérií a musí vyvíjet další podstatné úsilí 
na zajištění základních práv; 

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zprávě o pokroku za rok 2011 došla 
k závěru, že Turecko je klíčovou zemí pro 
zajištění bezpečnosti a prosperity Evropské 
unie, dále že pozitivní program a 
věrohodný přístup k vyjednávacímu 
procesu zajistí plně účinné přispění 
Turecka k EU v mnoha stěžejních 
oblastech a že je nadále zásadní, aby 
Turecko pokračovalo v reformách 
týkajících se politických kritérií a aby 
vyvíjelo další podstatné úsilí na zajištění 
základních práv;

D. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zprávě o pokroku za rok 2011 došla 
k závěru, že Turecko je klíčovou zemí pro 
zajištění bezpečnosti a prosperity Evropské 
unie a že je nadále zásadní, aby Turecko 
pokračovalo v reformách týkajících se 
politických kritérií a aby vyvíjelo další 
podstatné úsilí na zajištění základních práv;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 28
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že by měly být podle 
stanovených postupů a v souladu se 
schváleným rámcem pro jednání 
bezodkladně otevřeny kapitoly jednání, 
pro něž byla ukončena technická 
příprava;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že by, na základě 
stanovených postupů a v souladu se 
schváleným rámcem pro jednání, měly být 
jednací kapitoly, pro něž byla ukončena 
technická příprava, otevřeny bezodkladně;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Raimon Obiols

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

Da. vzhledem k tomu, že Komise zahájila 
obnovenou pozitivní agendu mezi EU a 
Tureckem s cílem proaktivním způsobem 
společně utvářet budoucnost; vzhledem 
k tomu, že tato pozitivní agenda staví na 
pevných základech vztahů mezi EU a 
Tureckem a posouvá reformní proces 
vpřed; vzhledem k tomu, že tato nová 
iniciativa nenahrazuje jednání 
o přistoupení, ale doplňuje je, aby tato 
přístupová jednání podporovala reformy a 
rozšiřovala práva a svobody tureckých 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že by, na základě 
stanovených postupů a v souladu se 
schváleným rámcem pro jednání, měly být 
kapitoly jednání, pro něž byla ukončena 
technická příprava, otevřeny bezodkladně;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že turecká vláda a 
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soudnictví zaujaly pasivní postoj, pokud 
jde o projevy antisemitismu v tureckých 
médiích;

Or. nl

Pozměňovací návrh 33
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že závažné 
nedostatky v tureckém soudnictví, 
například délka trestních řízení a dlouhá 
doba vyšetřovací vazby, nedostatečný 
přístup obviněných k důkazům proti nim a 
nedostatečná zdrženlivost na straně 
státních žalobců v podávání návrhů na 
vedení soudních sporů, mají nepříznivé 
dopady na svobodný projev v zemi; 
vzhledem k tomu, že více než 
60 pracovníků tisku je vězněných 
z důvodu odsouzení, čekání na soud či 
budoucích obžalob, jež jsou většinou 
založené na široké definici terorismu 
v zákoně o boji proti terorismu a 
v trestním právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení 
dohody o přidružení mezi EU a Tureckem 

E. vzhledem k tomu, že Turecko stále plně 
neuplatňuje, a to již šestým rokem,
ustanovení dohody o přidružení mezi EU a 
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a dodatkového protokolu k této dohodě; Tureckem a dodatkového protokolu k této 
dohodě, a vzhledem k tomu, že současně 
EU neukončila svou izolaci severního 
Kypru, a nepostupovala tak v souladu se 
svými vlastními závazky přijatými na půdě 
Rady EU pro obecné záležitosti dne 
26. dubna 2004;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem a 
dodatkového protokolu k této dohodě;

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále plně neuplatňuje ustanovení 
dohody o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem a 
dodatkového protokolu k této dohodě;

E. vzhledem k tomu, že Turecko stále 
neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem a 
dodatkového protokolu k této dohodě a 
upozorňuje na nedodržení ukončení 
izolace turecké komunity na Kypru, které 
bylo přislíbeno v závěrech Rady EU ze dne 
26. dubna 2004;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem a 
dodatkového protokolu k této dohodě;

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení 
dodatkového protokolu dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem; 
vzhledem k tomu, že současně Evropská 
unie neukončila izolaci turecké komunity 
v severní části Kypru s cílem provést 
závěry zasedání Rady EU pro obecné 
záležitosti dne 26. dubna 2004;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem a 
dodatkového protokolu k této dohodě;

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem a 
dodatkového protokolu k této dohodě, a 
vzhledem k tomu, že závěry Rady EU ze 
dne 26. dubna 2004 o Kypru stále nebyly 
naplněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem a 
dodatkového protokolu k této dohodě;

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení 
dodatkového protokolu dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem; 
vzhledem k tomu, že Evropská unie a 
Turecko by měly provést souběžně 
povinnosti vyplývající z tohoto 
dodatkového protokolu a ze závěrů Rady 
EU pro obecné záležitosti ze dne 
26. dubna 2004, aby se prolomila slepá 
ulička v jednáních;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem a 
dodatkového protokolu k této dohodě;

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým 
rokem stále neuplatňuje ustanovení 
dodatkového protokolu dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem; 
vzhledem k tomu, že Evropská unie a 
Turecko by měly provést souběžně 
povinnosti vyplývající z tohoto 
dodatkového protokolu a ze závěrů 
zasedání Rady EU pro obecné záležitosti 
dne 26. dubna 2004, aby se prolomila 
slepá ulička;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Geoffrey Van Orden
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
posílení stability a podpory dobrých 
sousedských vztahů a pozitivního 
politického a hospodářského partnerství 
zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně sporů 
ohledně hranic, se svými nejbližšími 
sousedy;

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
posílení stability a podpory dobrých 
sousedských vztahů a pozitivního 
politického a hospodářského partnerství 
zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně sporů 
ohledně pozemních a námořních hranic a 
ohledně vzdušného prostoru, se svými 
nejbližšími sousedy, kteří musejí projevit 
stejnou připravenost k vyřešení těchto 
problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
posílení stability a podpory dobrých 
sousedských vztahů a pozitivního 
politického a hospodářského partnerství 
zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně sporů 
ohledně hranic, se svými nejbližšími 
sousedy;

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
posílení stability a podpory dobrých 
sousedských vztahů a pozitivního 
politického a hospodářského partnerství 
zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně 
nevyřešených právních závazků a sporů 
ohledně hranic, se svými nejbližšími 
sousedy;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Maria Eleni Koppa
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
posílení stability a podpory dobrých 
sousedských vztahů a pozitivního 
politického a hospodářského partnerství 
zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně sporů 
ohledně hranic, se svými nejbližšími 
sousedy;

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
posílení stability a podpory dobrých 
sousedských vztahů a pozitivního 
politického a hospodářského partnerství 
zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně sporů 
ohledně hranic, se svými nejbližšími 
sousedy, v souladu s ustanoveními Charty 
OSN a mezinárodním právem;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
posílení stability a podpory dobrých 
sousedských vztahů a pozitivního 
politického a hospodářského partnerství 
zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně sporů 
ohledně hranic, se svými nejbližšími 
sousedy;

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
posílení stability a podpory dobrých 
sousedských vztahů a pozitivního 
politického a hospodářského partnerství 
zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně sporů 
ohledně hranic, se svými nejbližšími 
sousedy, zejména s Kyprem, členským 
státem EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
posílení stability a podpory dobrých 
sousedských vztahů a pozitivního 
politického a hospodářského partnerství 
zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně sporů 
ohledně hranic, se svými nejbližšími 
sousedy;

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu 
posílení stability a podpory dobrých 
sousedských vztahů a pozitivního 
politického a hospodářského partnerství 
zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených 
dvoustranných problémů, včetně sporů 
ohledně hranic a finančních závazků 
plynoucích z mezinárodních smluv, se 
svými nejbližšími sousedy,

Or. bg

Pozměňovací návrh 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že za posledních 
27 let turecká společnost zažila násilný 
konflikt mezi Stranou kurdských 
pracujících (PKK) a tureckou armádou, 
který zapřičinil podle odhadů 45 000 
úmrtí a přibližně 1 milion občanů vysídlil; 
vzhledem k tomu, že obě strany jsou až 
doposud v konfliktu zablokované a že 
Turecko dosud nepřistoupilo 
k dodatkovým protokolům 1 a 2 Ženevské 
úmluvy, která mezinárodním 
humanitárním organizacím umožňuje 
fungování v konfliktem postižených 
zónách; vzhledem k tomu, že je nutné úsilí 
o smír a je třeba se zaměřit na kořeny 
problému pro vyřešení kurdské otázky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hospodářství 
Turecka v posledním desetiletí 
zaznamenalo trojnásobný růst, který 
v minulém roce dosáhl bezmála 10 %, a že 
je Turecko považováno za sedmou největší 
rozvíjející se ekonomiku světa; vzhledem 
k tomu, že v roce 2010 dosáhl objem 
obchodu mezi Evropskou unií a Tureckem 
103 miliard EUR, že je Turecko sedmým 
největším obchodním partnerem Evropské 
unie a Unie je s 80% podílem veškerých 
přímých zahraničních investic, které do 
Turecka plynou, největším obchodním 
partnerem této země; vzhledem k tomu, že 
evropské společnosti v Turecku založily 
více než 13 000 podniků;

G. vzhledem k tomu, že hospodářství 
Turecka v posledním desetiletí 
zaznamenalo trojnásobný růst; vzhledem 
k tomu, že v roce 2010 dosáhl objem 
obchodu mezi Evropskou unií a Tureckem 
103 miliard EUR, že je Turecko sedmým 
největším obchodním partnerem Evropské 
unie a Unie je největším obchodním 
partnerem této země v širokém měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že hospodářství 
Turecka v posledním desetiletí 
zaznamenalo trojnásobný růst, který 
v minulém roce dosáhl bezmála 10 %, a že 
je Turecko považováno za sedmou největší 
rozvíjející se ekonomiku světa; vzhledem 
k tomu, že v roce 2010 dosáhl objem 
obchodu mezi Evropskou unií a Tureckem 
103 miliard EUR, že je Turecko sedmým 
největším obchodním partnerem Evropské 

G. vzhledem k tomu, že hospodářství 
Turecka v posledním desetiletí 
zaznamenalo trojnásobný růst, který 
v minulém roce dosáhl bezmála 10 %, a že 
je Turecko považováno za jednu 
z nejrychleji rostoucích ekonomik světa a 
za sedmou největší rozvíjející se 
ekonomiku světa; vzhledem k tomu, že 
v roce 2010 dosáhl objem obchodu mezi 
Evropskou unií a Tureckem 103 miliard 



AM\888692CS.doc 25/279 PE478.719v01-00

CS

unie a Unie je s 80% podílem veškerých 
přímých zahraničních investic, které do 
Turecka plynou, největším obchodním 
partnerem této země; vzhledem k tomu, že 
evropské společnosti v Turecku založily 
více než 13 000 podniků;

EUR, že je Turecko sedmým největším 
obchodním partnerem Evropské unie a 
Unie je s 80% podílem veškerých přímých 
zahraničních investic, které do Turecka 
plynou, největším obchodním partnerem 
této země; vzhledem k tomu, že evropské 
společnosti v Turecku založily více než 
13 000 podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že HDP Turecka na 
obyvatele zůstává nízký v porovnání 
s většinou členských států EU, zejména 
s těmi konkurenceschopnějšími; vzhledem 
k tomu, že relativně nízký HDP na 
obyvatele ve velké kandidátské zemi 
vytváří problémy zejména v oblastech 
hospodářského a sociálního sbližování se 
stávajícími členskými státy EU; vzhledem 
k tomu, že je naléhavě třeba, aby Turecko 
zlepšilo svou konkurenceschopnost ve 
vysoce technologicky vyspělých odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

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

Gb. vzhledem k tomu, že 80 % veškerých 
přímých zahraničních investic, které do 
Turecka plynou, pochází z Evropské unie; 
vzhledem k tomu, že evropské společnosti 
v Turecku založily více než 
13 000 podniků; vzhledem k tomu, že 
Turecko i EU mohou profitovat 
z pokračující hospodářské integrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem ke strategickému charakteru 
dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud 
jde o stabilitu a demokracii v celé oblasti 
Blízkého východu; vzhledem k tomu, že 
Turecko by se jako země postavená na 
pevných základech sekulárního státu 
mohlo stát cenným vzorem pro 
demokratizaci arabských států při jejich 
dokončování přechodu k demokracii a 
společensko-hospodářských reforem; 
vzhledem k tomu, že strukturovaný dialog 
mezi EU a Tureckem o koordinaci politik 
obou států v oblasti zahraničních vztahů a 
politik sousedství by mohl přinést 
jedinečné synergie;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 52
Geoffrey Van Orden
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem ke strategickému charakteru 
dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud 
jde o stabilitu a demokracii v celé oblasti 
Blízkého východu; vzhledem k tomu, že 
Turecko by se jako země postavená na 
pevných základech sekulárního státu
mohlo stát cenným vzorem pro
demokratizaci arabských států při jejich 
dokončování přechodu k demokracii a 
společensko-hospodářských reforem; 
vzhledem k tomu, že strukturovaný dialog 
mezi EU a Tureckem o koordinaci politik 
obou států v oblasti zahraničních vztahů a 
politik sousedství by mohl přinést 
jedinečné synergie;

H. vzhledem k zásadnímu charakteru 
spolupráce EU s Tureckem, pokud jde 
o posílení stability a demokracie v celé 
oblasti Blízkého východu; vzhledem 
k tomu, že Turecko by se jako sekulární a 
demokratický stát, kde většina populace je 
muslimská, s významnými náboženskými 
menšinami, mohlo stát cenným vzorem 
pro arabské státy, které v současné době 
uskutečňují přechod směrem ke skutečné 
demokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem ke strategickému charakteru 
dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud 
jde o stabilitu a demokracii v celé oblasti 
Blízkého východu; vzhledem k tomu, že 
Turecko by se jako země postavená na 
pevných základech sekulárního státu 
mohlo stát cenným vzorem pro 
demokratizaci arabských států při jejich 
dokončování přechodu k demokracii a 
společensko-hospodářských reforem; 
vzhledem k tomu, že strukturovaný dialog 
mezi EU a Tureckem o koordinaci politik 
obou států v oblasti zahraničních vztahů a 
politik sousedství by mohl přinést 
jedinečné synergie;

H. vzhledem ke strategickému charakteru 
dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud 
jde o stabilitu, demokracii a bezpečnost 
v celé oblasti Blízkého východu; vzhledem 
k tomu, že Turecko by se jako země 
postavená na pevných základech 
sekulárního státu mohlo stát cenným 
vzorem pro přechod k demokracii 
v muslimském světě; vzhledem k tomu, že 
strukturovaný dialog mezi EU a Tureckem 
o koordinaci politik obou států v oblasti 
zahraničních vztahů a politik sousedství by 
mohl přinést jedinečné synergie, zejména 
na podporu demokratizace a společensko-
hospodářských reforem celé oblasti 
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Středomoří a Blízkého východu obecně, 
mj. v reakci na výzvy, které představuje 
Írán;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem ke strategickému charakteru 
dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud 
jde o stabilitu a demokracii v celé oblasti 
Blízkého východu; vzhledem k tomu, že 
Turecko by se jako země postavená na 
pevných základech sekulárního státu 
mohlo stát cenným vzorem pro 
demokratizaci arabských států při jejich 
dokončování přechodu k demokracii a 
společensko-hospodářských reforem; 
vzhledem k tomu, že strukturovaný dialog 
mezi EU a Tureckem o koordinaci politik 
obou států v oblasti zahraničních vztahů a 
politik sousedství by mohl přinést 
jedinečné synergie;

H. vzhledem ke strategickému charakteru 
dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud 
jde o stabilitu a demokracii v celé oblasti 
Blízkého východu; vzhledem k tomu, že 
Turecko by se jako země postavená na 
pevných základech sekulárního státu a za 
předpokladu, že bude urychleně 
reformováno a dojde ke sbližování s EU 
ve všech oblastech, včetně jeho zahraniční 
politiky, mohlo stát cenným vzorem pro 
demokratizaci arabských států při jejich 
dokončování přechodu k demokracii a 
společensko-hospodářských reforem; 
vzhledem k tomu, že strukturovaný dialog 
mezi EU a Tureckem, aby se postupně 
slaďovaly politiky Turecka s politikami 
EU, by mohl přinést vzájemně prospěšné
synergie;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. H. vzhledem ke strategickému H. vzhledem k možnému strategickému 
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charakteru dialogu a spolupráce
s Tureckem, pokud jde o stabilitu a 
demokracii v celé oblasti Blízkého 
východu; vzhledem k tomu, že Turecko by 
se jako země postavená na pevných
základech sekulárního státu mohlo stát 
cenným vzorem pro demokratizaci 
arabských států při jejich dokončování 
přechodu k demokracii a společensko-
hospodářských reforem; vzhledem k tomu, 
že strukturovaný dialog mezi EU a 
Tureckem o koordinaci politik obou států 
v oblasti zahraničních vztahů a politik 
sousedství by mohl přinést jedinečné 
synergie;

charakteru dialogu a spolupráce 
s Tureckem, pokud jde o stabilitu a 
demokracii v celé oblasti Blízkého 
východu; vzhledem k tomu, že Turecko by 
se jako země postavená na základech 
sekulárního státu mohlo stát vzorem pro 
demokratizaci arabských států při jejich 
dokončování přechodu k demokracii a 
společensko-hospodářských reforem; 
vzhledem k tomu, že předseda vlády 
Turecka Erdogan žádal zřízení turecko-
arabské unie;

Or. nl

Pozměňovací návrh 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem ke strategickému charakteru 
dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud 
jde o stabilitu a demokracii v celé oblasti 
Blízkého východu; vzhledem k tomu, že 
Turecko by se jako země postavená na
pevných základech sekulárního státu
mohlo stát cenným vzorem pro 
demokratizaci arabských států při jejich 
dokončování přechodu k demokracii a 
společensko-hospodářských reforem; 
vzhledem k tomu, že strukturovaný dialog 
mezi EU a Tureckem o koordinaci politik 
obou států v oblasti zahraničních vztahů a 
politik sousedství by mohl přinést 
jedinečné synergie;

H. vzhledem ke strategickému charakteru 
dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud 
jde o stabilitu a demokracii v celé oblasti 
Blízkého východu; vzhledem k tomu, že 
Turecko by se jako pevný sekulární stát,
za předpokladu, že Turecko samotné bude 
dodržovat základní svobody, mohlo stát 
cenným partnerem pro demokratizaci 
arabských států při jejich dokončování 
přechodu k demokracii a společensko-
hospodářských reforem; vzhledem k tomu, 
že strukturovaný dialog mezi EU a 
Tureckem o koordinaci politik obou států 
v oblasti zahraničních vztahů a politik 
sousedství by mohl přinést jedinečné 
synergie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem ke strategickému charakteru 
dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud 
jde o stabilitu a demokracii v celé oblasti 
Blízkého východu; vzhledem k tomu, že 
Turecko by se jako země postavená na 
pevných základech sekulárního státu 
mohlo stát cenným vzorem pro 
demokratizaci arabských států při jejich 
dokončování přechodu k demokracii a 
společensko-hospodářských reforem; 
vzhledem k tomu, že strukturovaný dialog 
mezi EU a Tureckem o koordinaci politik 
obou států v oblasti zahraničních vztahů a 
politik sousedství by mohl přinést 
jedinečné synergie;

H. vzhledem ke strategickému charakteru 
dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud 
jde o stabilitu a demokracii v celé oblasti 
Blízkého východu; vzhledem k tomu, že 
Turecko by se jako země postavená na 
pevných základech sekulárního státu 
mohlo stát zdrojem inspirace pro 
demokratizaci arabských států při jejich 
dokončování přechodu k demokracii a 
společensko-hospodářských reforem; 
vzhledem k tomu, že strukturovaný dialog 
mezi EU a Tureckem o koordinaci politik 
obou států v oblasti zahraničních vztahů a 
politik sousedství by mohl přinést 
jedinečné synergie;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
energetickým koridorem, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem 
k tomu, že plynovod Nabucco nadále 
zůstává jednou z nevětších priorit EU 
v oblasti zajištění dodávek energie; 
vzhledem k tomu, že Turecko a 

vypouští se
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Ázerbájdžán dne 25. října 2011 uzavřely 
dohodu o přepravě azorského plynu přes 
turecké území, čímž se otevře jižní koridor 
pro přepravu plynu, posílí se dodávky 
plynu do plynovodu Nabucco a do 
budoucího koridoru propojovacího 
plynovodu Turecko-Řecko-Itálie, což dále 
posílí zabezpečení dodávek energie v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
energetickým koridorem, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem 
k tomu, že plynovod Nabucco nadále
zůstává jednou z nevětších priorit EU 
v oblasti zajištění dodávek energie; 
vzhledem k tomu, že Turecko a 
Ázerbájdžán dne 25. října 2011 uzavřely 
dohodu o přepravě azorského plynu přes 
turecké území, čímž se otevře jižní koridor 
pro přepravu plynu, posílí se dodávky
plynu do plynovodu Nabucco a do 
budoucího koridoru propojovacího 
plynovodu Turecko-Řecko-Itálie, což dále 
posílí zabezpečení dodávek energie v Unii;

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
klíčovým partnerem pro EU v přepravě
ropy a plynu z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem 
k tomu, že plynovod Nabucco je jedním
z klíčových projektů EU v oblasti zajištění 
dodávek energie, EU však rovněž musí 
zvážit alternativy, jako je například 
plynovod South Stream; vzhledem k tomu, 
že Turecko a Ázerbájdžán dne 25. října 
2011 uzavřely dohodu o přepravě 
azorského plynu přes turecké území, čímž 
se otevře jižní koridor pro přepravu plynu a 
může dojít k posílení dodávek plynu do 
plynovodu Nabucco a do budoucího 
koridoru propojovacího plynovodu 
Turecko-Řecko-Itálie, což dále posílí 
zabezpečení dodávek energie v Unii;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Charles Tannock
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
energetickým koridorem, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem 
k tomu, že plynovod Nabucco nadále 
zůstává jednou z nevětších priorit EU 
v oblasti zajištění dodávek energie; 
vzhledem k tomu, že Turecko a 
Ázerbájdžán dne 25. října 2011 uzavřely 
dohodu o přepravě azorského plynu přes 
turecké území, čímž se otevře jižní koridor 
pro přepravu plynu, posílí se dodávky 
plynu do plynovodu Nabucco a do 
budoucího koridoru propojovacího 
plynovodu Turecko-Řecko-Itálie, což dále 
posílí zabezpečení dodávek energie v Unii;

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
energetickým koridorem, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem 
k tomu, že plánovaný plynovod Nabucco 
nadále zůstává jednou z největších priorit 
EU v oblasti zajištění dodávek energie; 
vzhledem k tomu, že Turecko a 
Ázerbájdžán dne 25. října 2011 uzavřely 
dohodu o přepravě ázerbájdžánského
plynu přes turecké území, čímž se otevře 
jižní koridor pro přepravu plynu, posílí se 
dodávky plynu do plánovaného plynovodu 
Nabucco a do budoucího koridoru 
propojovacího plynovodu Turecko-Řecko-
Itálie, což dále posílí zabezpečení dodávek 
energie v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
energetickým koridorem, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem 
k tomu, že plynovod Nabucco nadále 
zůstává jednou z nevětších priorit EU 
v oblasti zajištění dodávek energie; 
vzhledem k tomu, že Turecko a 

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
energetickým koridorem, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejících se trhů s ropou a zemním 
plynem; vzhledem k tomu, že plynovod 
Nabucco nadále zůstává jednou 
z největších priorit EU v oblasti zajištění 
dodávek energie; vzhledem k tomu, že 
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Ázerbájdžán dne 25. října 2011 uzavřely 
dohodu o přepravě azorského plynu přes 
turecké území, čímž se otevře jižní koridor 
pro přepravu plynu, posílí se dodávky 
plynu do plynovodu Nabucco a do 
budoucího koridoru propojovacího 
plynovodu Turecko-Řecko-Itálie, což dále 
posílí zabezpečení dodávek energie v Unii;

Turecko a Ázerbájdžán dne 25. října 2011 
uzavřely dohodu o přepravě azorského 
plynu přes turecké území, čímž se otevře 
jižní koridor pro přepravu plynu, posílí se 
dodávky plynu do plynovodu Nabucco a 
do budoucího koridoru propojovacího 
plynovodu Turecko-Řecko-Itálie, což dále 
posílí zabezpečení dodávek energie v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
energetickým koridorem, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem 
k tomu, že plynovod Nabucco nadále 
zůstává jednou z nevětších priorit EU 
v oblasti zajištění dodávek energie; 
vzhledem k tomu, že Turecko a 
Ázerbájdžán dne 25. října 2011 uzavřely 
dohodu o přepravě azorského plynu přes 
turecké území, čímž se otevře jižní koridor 
pro přepravu plynu, posílí se dodávky 
plynu do plynovodu Nabucco a do 
budoucího koridoru propojovacího 
plynovodu Turecko-Řecko-Itálie, což dále 
posílí zabezpečení dodávek energie v Unii;

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
energetickým koridorem, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem 
k tomu, že plynovod Nabucco nadále 
zůstává jednou z největších priorit EU 
v oblasti zajištění dodávek energie; 
vzhledem k tomu, že Turecko a 
Ázerbájdžán dne 25. října 2011 uzavřely 
dohodu o přepravě azorského plynu přes 
turecké území, čímž se otevře jižní koridor 
pro přepravu plynu, posílí se dodávky 
plynu do plánovaného plynovodu Nabucco 
a do koridoru propojovacího plynovodu 
Turecko-Řecko-Itálie, což dále posílí 
zabezpečení dodávek energie v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff



PE478.719v01-00 34/279 AM\888692CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
energetickým koridorem, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem 
k tomu, že plynovod Nabucco nadále 
zůstává jednou z nevětších priorit EU 
v oblasti zajištění dodávek energie; 
vzhledem k tomu, že Turecko a 
Ázerbájdžán dne 25. října 2011 uzavřely 
dohodu o přepravě azorského plynu přes 
turecké území, čímž se otevře jižní koridor 
pro přepravu plynu, posílí se dodávky 
plynu do plynovodu Nabucco a do 
budoucího koridoru propojovacího 
plynovodu Turecko-Řecko-Itálie, což dále 
posílí zabezpečení dodávek energie v Unii;

I. vzhledem k tomu, že Turecko je 
energetickým koridorem, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a nachází se ve 
strategické blízkosti Iráku a jeho 
rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem 
k tomu, že plynovod Nabucco nadále 
zůstává jednou z největších priorit EU 
v oblasti zajištění dodávek energie; 
vzhledem k tomu, že Turecko a 
Ázerbájdžán dne 25. října 2011 uzavřely 
dohodu o přepravě azorského plynu přes 
turecké území, čímž se otevře jižní koridor 
pro přepravu plynu, posílí se dodávky 
plynu do plynovodu Nabucco a do 
budoucího koridoru propojovacího 
plynovodu Turecko-Řecko-Itálie, což dále 
posílí zabezpečení dodávek energie v Unii; 
vzhledem k tomu, že Turecko má 
významný potenciál obnovitelných energií 
ze svých značných slunečních, větrných a 
geotermálních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že trvalý mír, 
stabilita a prosperita Balkánu jsou 
strategicky důležité pro EU i Turecko; 
vzhledem k tomu, že kvůli své jedinečné 
hluboké historii a svému kulturnímu 
dědictví, stejně jako svým zvláštním 
vztahům s balkánskými zeměmi, je 
Turecko klíčovou zúčastněnou stranou 
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v regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že počet žádostí 
k Evropskému soudu lidských práv za 
posledních pět let vytrvale stoupá; 
vzhledem k tomu, že v praxi nedošlo na 
poli lidských práv k dostatečnému 
pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy a 
Tureckem; uznává hospodářský a růstový 
potenciál Turecka a jeho významnou 
úlohu v zabezpečení dodávek energie; 
zdůrazňuje, že zmíněná vzájemná závislost 
je doplněna hodnotou potenciálních 
synergií mezi politikami Unie a Turecka 
v oblasti zahraničních vztahů, bezpečnosti 
a sousedství, které pro obě země mohou 
znamenat výhody a vést k posílení jejich 
vlivu; je však přesvědčen, že taková 
vzájemná závislost může vést k pozitivním 
výsledkům jedině tehdy, pokud je 

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy a 
Tureckem; uznává významnou úlohu 
Turecka v zabezpečení dodávek energie; 
vyzývá Komisi, aby brala vážně obavy 
Turecka z provádění pravidel celní unie;
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zasazena do kontextu vzájemného 
závazku, strategického dialogu, plnění 
procesu reforem a jejich následného
provádění, dobrých vztahů Turecka 
s členskými státy EU, které s ním sousedí, 
a solidní spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy a 
Tureckem; uznává hospodářský a růstový 
potenciál Turecka a jeho významnou 
úlohu v zabezpečení dodávek energie; 
zdůrazňuje, že zmíněná vzájemná závislost 
je doplněna hodnotou potenciálních 
synergií mezi politikami Unie a Turecka
v oblasti zahraničních vztahů, bezpečnosti 
a sousedství, které pro obě země mohou 
znamenat výhody a vést k posílení jejich 
vlivu; je však přesvědčen, že taková 
vzájemná závislost může vést k pozitivním 
výsledkům jedině tehdy, pokud je zasazena 
do kontextu vzájemného závazku, 
strategického dialogu, plnění procesu 
reforem a jejich následného provádění,
dobrých vztahů Turecka s členskými státy 
EU, které s ním sousedí, a solidní 
spolupráce;

1. zdůrazňuje úzce propojené společné 
zájmy mezi Evropskou unií a jejími 
členskými státy a Tureckem, přičemž je 
třeba uznat hospodářský a růstový 
potenciál Turecka a jeho strategický 
význam, nejen z hlediska zabezpečení 
dodávek energie; uznává aktivní 
zahraniční politiku Turecka a hodnotu
potenciálních synergií této oblasti s EU a 
jejími členskými státy, které pro obě strany
mohou znamenat výhody a vést k posílení 
jejich vlivu; je však přesvědčen, že taková 
vzájemná závislost přinese pozitivní 
výsledky tehdy, pokud je zasazena do 
kontextu vzájemného závazku, 
strategického dialogu, provádění reforem a 
aktivního a vzájemného posilování
dobrých vztahů mezi členskými státy EU, 
které s Tureckem sousedí, a Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Ana Gomes
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy a 
Tureckem; uznává hospodářský a růstový 
potenciál Turecka a jeho významnou úlohu 
v zabezpečení dodávek energie; 
zdůrazňuje, že zmíněná vzájemná závislost 
je doplněna hodnotou potenciálních 
synergií mezi politikami Unie a Turecka 
v oblasti zahraničních vztahů, bezpečnosti 
a sousedství, které pro obě země mohou 
znamenat výhody a vést k posílení jejich 
vlivu; je však přesvědčen, že taková 
vzájemná závislost může vést k pozitivním 
výsledkům jedině tehdy, pokud je zasazena 
do kontextu vzájemného závazku, 
strategického dialogu, plnění procesu 
reforem a jejich následného provádění,
dobrých vztahů Turecka s členskými státy 
EU, které s ním sousedí, a solidní 
spolupráce;

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy a 
Tureckem; uznává hospodářský a růstový 
potenciál Turecka a jeho významnou úlohu 
v regionální stabilitě a v zabezpečení 
dodávek energie v Evropě; zdůrazňuje, že 
zmíněná vzájemná závislost je doplněna 
hodnotou potenciálních synergií mezi 
politikami Unie a Turecka v oblasti 
zahraničních vztahů, bezpečnosti a 
sousedství, které pro obě země mohou 
znamenat výhody a vést k posílení jejich 
vlivu; je však přesvědčen, že taková 
vzájemná závislost může vést k pozitivním 
výsledkům jedině tehdy, pokud je zasazena 
do kontextu vzájemného závazku, 
strategického dialogu a efektivní 
spolupráce, výsledků, pokud jde 
o provádění vnitřních reforem, a dobrých 
vztahů Turecka s členskými státy EU, které 
s ním sousedí;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy a 
Tureckem; uznává hospodářský a růstový 
potenciál Turecka a jeho významnou úlohu 
v zabezpečení dodávek energie; 
zdůrazňuje, že zmíněná vzájemná závislost 
je doplněna hodnotou potenciálních 
synergií mezi politikami Unie a Turecka 
v oblasti zahraničních vztahů, bezpečnosti 

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy a 
Tureckem; uznává hospodářský a růstový 
potenciál Turecka a jeho významnou úlohu 
v zabezpečení dodávek energie; 
zdůrazňuje, že zmíněná vzájemná závislost 
je doplněna hodnotou potenciálních 
synergií mezi politikami Unie a Turecka 
v oblasti zahraničních vztahů, bezpečnosti 
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a sousedství, které pro obě země mohou 
znamenat výhody a vést k posílení jejich 
vlivu; je však přesvědčen, že taková 
vzájemná závislost může vést k pozitivním 
výsledkům jedině tehdy, pokud je zasazena 
do kontextu vzájemného závazku, 
strategického dialogu, plnění procesu 
reforem a jejich následného provádění, 
dobrých vztahů Turecka s členskými státy 
EU, které s ním sousedí, a solidní 
spolupráce;

a sousedství, které pro obě země mohou 
znamenat výhody a vést k posílení jejich 
vlivu; je však přesvědčen, že taková 
vzájemná závislost může vést k pozitivním 
výsledkům jedině tehdy, pokud je zasazena 
do kontextu vzájemného závazku, 
dodržování hodnot a zásad EU, 
strategického dialogu, plnění procesu 
reforem a jejich následného provádění, 
dobrých vztahů Turecka s členskými státy 
EU, které s ním sousedí, a solidní 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy a 
Tureckem; uznává hospodářský a růstový 
potenciál Turecka a jeho významnou úlohu 
v zabezpečení dodávek energie; 
zdůrazňuje, že zmíněná vzájemná závislost 
je doplněna hodnotou potenciálních 
synergií mezi politikami Unie a Turecka 
v oblasti zahraničních vztahů, bezpečnosti 
a sousedství, které pro obě země mohou 
znamenat výhody a vést k posílení jejich 
vlivu; je však přesvědčen, že taková 
vzájemná závislost může vést k pozitivním 
výsledkům jedině tehdy, pokud je zasazena 
do kontextu vzájemného závazku, 
strategického dialogu, plnění procesu 
reforem a jejich následného provádění, 
dobrých vztahů Turecka s členskými státy 
EU, které s ním sousedí, a solidní 
spolupráce;

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy a 
Tureckem; uznává hospodářský a růstový 
potenciál Turecka a jeho významnou úlohu 
v zabezpečení dodávek energie; 
zdůrazňuje, že zmíněná vzájemná závislost 
je doplněna hodnotou potenciálních 
synergií mezi politikami Unie a Turecka 
v oblasti zahraničních vztahů, bezpečnosti 
a sousedství, které pro obě země mohou 
znamenat výhody a vést k posílení jejich 
vlivu; je však přesvědčen, že taková 
vzájemná závislost může vést k pozitivním 
výsledkům jedině tehdy, pokud je zasazena 
do kontextu vzájemného závazku, 
strategického dialogu, plnění procesu 
reforem a jejich následného provádění, 
dobrých vztahů Turecka s členskými státy 
EU, které s ním sousedí, a solidní 
spolupráce; je ovšem také znepokojen 
negativními environmentálními, 
archeologickými a sociálními důsledky 
postoje Turecka k hospodářskému růstu; 
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vyzývá tureckou vládu, aby chránila své 
archeologické a přírodní bohatství tím, že 
bude upřednostňovat menší, ekologicky a 
sociálně udržitelné projekty; žádá orgány 
EU a členské státy EU, aby plně využívaly 
veškerých nástrojů EU v oblasti politiky 
rozšiřování v tomto směru pro 
kandidátské země;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že celní unie EU-Turecko 
umožnila Turecku dosáhnout vysoké 
úrovně sbližování v oblasti volného 
pohybu zboží a dál posiluje dvoustranný 
obchod mezi EU a Tureckem, který v roce 
2010 činil 103 miliardy EUR; konstatuje 
ovšem, že celní unie není v Turecku 
prováděna v plné míře a Turecko si 
ponechává právní předpisy, které porušují 
jeho závazky týkající se odstraňování 
technických překážek obchodu, jako jsou 
například dovozní licence, omezení 
dovozu zboží ze třetích zemí do volného 
oběhu v EU, státní podpora, vymáhání 
práv duševního vlastnictví, požadavky na 
registraci nových farmaceutických 
výrobků a diskriminační zdanění; 
zdůrazňuje, že nový legislativní rámec 
týkající se uvádění výrobků na trh a 
zásady vzájemného uznávání ještě 
Turecko do svého právního řádu 
neprovedlo;

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že obě strany by měly 
aktivně usilovat o vytváření synergií mezi 
politikami Unie a Turecka v oblasti 
zahraničních vztahů, bezpečnosti a 
sousedství, které pro obě země mohou 
znamenat výhody a vést k posílení jejich 
vlivu; je však přesvědčen, že taková 
vzájemná závislost může vést k pozitivním 
výsledkům jedině tehdy, pokud je 
zasazena do kontextu vzájemného 
závazku, strategického dialogu, plnění 
procesu reforem a provádění nezbytných 
reforem, dobrých vztahů Turecka 
s členskými státy EU, které s ním sousedí, 
a solidní spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá a vyjadřuje svou podporu Komisi 
a její práci na rozvíjení nové pozitivní 
agendy pro vztahy mezi EU a Tureckem, 
která, bude-li naplněna, přinese 
hmatatelné výhody a umožní EU, aby i 
nadále zůstala referenčním měřítkem 
pokračující reformy v Turecku a posunula 
Turecko blíže ke splnění kritérií 
nezbytných pro přistoupení k EU; zastává 
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názor, že by se mělo obnovit úsilí na 
vytvoření podmínek pro otevření dalších 
kapitol;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. bere na vědomí obavy vyjádřené 
tureckou podnikatelskou komunitou, 
pokud jde o stávající vízové povinnosti 
vztahující se na turecké státní příslušníky 
a dopravní kvóty platné pro turecké 
kamiony, a jednostranné povinnosti 
vznikající pro Turecko, na základě celní 
unie, v jeho obchodních vztazích se třetími 
zeměmi v důsledku dohod o volném 
obchodu uzavřených mezi EU a danými 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje, že je důležité usnadnit přístup 
do Evropské unie pro obchodníky, 
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vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového 
kodexu, harmonizaci a zjednodušování 
požadavků vízové povinnosti a na 
zřizování nových středisek vydávajících 
víza v Turecku; naléhavě vyzývá Turecko, 
aby bez dalšího prodlení podepsalo a 
uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
osob mezi EU a Tureckem a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, 
zajistilo, aby byly plně uplatňovány 
stávající bilaterální dohody; podtrhuje 
význam prohloubení spolupráce mezi EU 
a Tureckem v oblasti řízení migrace a 
hraničních kontrol, a to mimo jiné 
vzhledem ke skutečnosti, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. odsuzuje skutečnost, že Turecko ještě 
plně neprovedlo dodatkový protokol 
k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem; vyzývá tureckou vládu, aby jej 
plně provedla, a to neprodleně a 
nediskriminačně; naléhá na Turecko, aby 
odstranilo veškerá zbývající omezení 
volnému pohybu zboží, včetně omezení 
týkajících se dopravních prostředků 
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pocházejících z Kypru, a aby provedla 
celní unii v plné míře, s cílem překonat 
současnou patovou situaci v jeho 
přístupových jednáních s EU 
v příslušných kapitolách;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá 
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

2. plně podporuje Komisi a její práci na 
rozvíjení nové agendy pro vztahy mezi EU 
a Tureckem, která je založena na 
intenzivnějších kontaktech ohledně 
domácích reforem, těsnějším sbližování 
s acquis s cílem zajistit rychlejší pokrok 
v přístupových jednáních, lepších 
obchodních a hospodářských vztazích 
včetně případné modernizace celní unie 
tak, aby zahrnovala veřejné zakázky a 
služby, pružnější vízové povinnosti pro 
posílení přeshraničních kontaktů 
v podnikatelské a vzdělávací oblasti a 
posílení dialogu EU-Turecko na nejvyšší 
úrovni na téma politiky zahraničních 
vztahů; zastává názor, že by se mělo 
obnovit úsilí na vytvoření podmínek pro 
otevření nových kapitol, zejména je to 
především Spravedlnost a vnitřní věci 
(kapitoly 23 a 34), Hospodářská soutěž 
(kapitola 8) a Energetika (kapitola 15); 
trvá na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; 
trvá na tom, že vztahy Turecka 
s členskými státy EU, které s ním sousedí, 
jsou klíčovým faktorem pro obnovu 
jednání a vedení dialogu v nové podobě;

2. uznává, že dosavadní pokrok v procesu 
přistoupení je nadále neuspokojivý, 
podporuje Komisi a její iniciativu „nové
agendy“ pro vztahy mezi EU a Tureckem a 
zdůrazňuje, že je zapotřebí být aktivní a 
obnovit snahu otevřít další kapitoly;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a
vedení dialogu v nové podobě;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení pozitivní agendy, která 
by měla vnést novou dynamiku do vztahů
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo vynaložit mimořádné úsilí na 
vytvoření podmínek pro otevření dalších 
kapitol v oblasti justice a základních práv, 
které by mohly oběma stranám přinést 
hmatatelné výsledky a přínosy; trvá na 
tom, že vztahy Turecka s jeho sousedy jsou 
klíčovým faktorem pro utváření těsných a 
trvalých vztahů s EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; 
trvá na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení pozitivní agendy pro 
vztahy mezi EU a Tureckem v podobě, 
v jaké byla schválena Radou při 
formulování jejích závěrů dne 5. prosince 
2011; trvá na tom, že vztahy Turecka se 
všemi členskými státy EU, které s ním 
sousedí, jsou klíčovým faktorem pro 
obnovu jednání a vedení dialogu v nové 
podobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol;
trvá na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; trvá na tom, že 
vztahy Turecka s členskými státy EU, které 
s ním sousedí, jsou klíčovým faktorem pro 
obnovu jednání a vedení dialogu v nové 
podobě;

Or. bg

Pozměňovací návrh 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá 
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem, pokrývající široký 
okruh oblastí společného zájmu, včetně 
mj. politických reforem, dialogu 
zaměřeného na zahraniční politiku, 
energetiky, obchodu, vízové oblasti, 
mobility a migrace a boje proti terorismu; 
zastává názor, že by se mělo obnovit úsilí 
na vytvoření podmínek pro otevření dalších 
kapitol; trvá na tom, že vztahy Turecka 
s členskými státy EU, které s ním sousedí, 
jsou klíčovým faktorem pro obnovu 
jednání a vedení dialogu v nové podobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem zaměřující se na 
zlepšení vízového režimu pro turecké 
občany, který by měl být uplatňován 
stejným způsobem jako ve vztahu ke 
státním příslušníkům jiných 
kandidátských států; a zajišťující 
efektivnější fungování celní unie tím, že se 
budou řešit stávající sporné body 
v obchodu, ale také obavy Turecka 
související s dohodami o volném obchodu, 
které EU uzavírá se třetími zeměmi; 
zastává názor, že by se mělo obnovit úsilí 
na vytvoření podmínek pro otevření dalších 
kapitol; trvá na tom, že vztahy Turecka 
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s členskými státy EU, které s ním sousedí, 
jsou klíčovým faktorem pro obnovu 
jednání a vedení dialogu v nové podobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá 
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zdůrazňuje 
rozhodnutí Rady ze dne 11. prosince 2006 
o otevírání a uzavírání kapitol jednání a 
zastává názor, že by se mělo obnovit úsilí 
na vytvoření podmínek pro otevření dalších 
kapitol; trvá na tom, že vztahy Turecka s 
členskými státy EU, které s ním sousedí, 
jsou klíčovým faktorem pro obnovu 
jednání a vedení dialogu v nové podobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá 
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol;
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vedení dialogu v nové podobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá 
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
Turecko mělo obnovit a zvýšit úsilí na 
vytvoření podmínek pro otevření dalších 
kapitol; trvá na tom, že vztahy Turecka 
s členskými státy EU, které s ním sousedí, 
představují zásadní přínos pro obnovu 
jednání a vedení dialogu v nové podobě;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá 
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá 
na tom, že vztahy mezi Tureckem a jeho 
sousedními členskými státy EU jsou 
důležité pro obnovu jednání a vedení 
dialogu v nové podobě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá 
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá 
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě, konkrétně 
úplné provedení Ankarského protokolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy 
mezi EU a Tureckem; zastává názor, že by 
se mělo obnovit úsilí na vytvoření 
podmínek pro otevření dalších kapitol; trvá 
na tom, že vztahy Turecka s členskými 
státy EU, které s ním sousedí, jsou 
klíčovým faktorem pro obnovu jednání a 
vedení dialogu v nové podobě;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její 
práci na rozvíjení pozitivní agendy pro 
vztahy mezi EU a Tureckem; zastává 
názor, že by se mělo obnovit úsilí na 
vytvoření podmínek pro otevření dalších 
kapitol; trvá na tom, že vztahy Turecka 
s členskými státy EU, které s ním sousedí, 
jsou klíčovým faktorem pro obnovu 
jednání a vedení dialogu v nové podobě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že i přes určitý malý 
pokrok, kterého se dosáhlo v otázkách 
spojených s bezpečností výrobků, jako je 
vytvoření Výboru pro hodnocení dohledu 
nad trhem a bezpečnosti výrobků, který 
spojuje příslušné orgány pro dohled nad 
trhem, jsou finanční a lidské zdroje 
vyčleněné na činnosti dohledu nad trhem 
stále nedostačující; konstatuje, že i nadále 
se uplatňuje málo opatření a revize 
právních předpisů o obecné bezpečnosti 
výrobků není dosud úplná;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že stávající mechanismy 
pro dialog mezi vládou a občanskou 
společností se nevyužívají účinně a účast 
spotřebitelských nevládních organizací na 
tvorbě politik a právních předpisů je stále 
nedostatečná; vyzývá tureckou vládu, aby 
plně zapojila spotřebitelské organizace do 
procesu konzultací týkajících se tvorby 
právních předpisů a politik a aby přijala 
veškerá nutná opatření na podporu a 
posílení spotřebitelského hnutí; vybízí 
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spotřebitelské organizace, aby spojily své 
síly za účelem zvýšení své 
reprezentativnosti, případně 
prostřednictvím vytvoření konfederace 
spotřebitelských organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se
vyznačoval vysokou účastí voličů a který
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně 
ohodnotili jako proces demokratický, 
pluralistický a utvářený dynamickou 
občanskou společností; zdůrazňuje 
důležitost reformy volebního zákona a 
zrušení 10% limitu minimálního
zastoupení v Parlamentu, jenž je mezi 
členskými státy Rady Evropy limitem 
nejvyšším a není reprezentativním 
odrazem pluralismu turecké společnosti;

3. vyjadřuje Turecku uznání za svobodné a 
spravedlivé parlamentní volby konané
v červnu 2011, jež mezinárodní 
pozorovatelé hodnotili jako
„demokratické, pluralistické a utvářené
dynamickou občanskou společností“; 
zdůrazňuje důležitost reformování 
tureckého volebního zákona a navrhuje, 
aby Turecko zvážilo snížení současného 
10% minimálního limitu vyžadovaného 
pro stranu, která bude zastoupena 
v Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se 

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se 
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vyznačoval vysokou účastí voličů a který 
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně 
ohodnotili jako proces demokratický, 
pluralistický a utvářený dynamickou 
občanskou společností; zdůrazňuje 
důležitost reformy volebního zákona a 
zrušení 10% limitu minimálního 
zastoupení v Parlamentu, jenž je mezi 
členskými státy Rady Evropy limitem 
nejvyšším a není reprezentativním 
odrazem pluralismu turecké společnosti;

vyznačoval vysokou účastí voličů a který 
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně 
ohodnotili jako proces svobodný a 
spravedlivý; opět zdůrazňuje, že Turecko 
musí zrušit 10% limit minimálního 
zastoupení v Parlamentu, což je mezi 
členskými státy Rady Evropy limit 
nejvyšší;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se 
vyznačoval vysokou účastí voličů a který 
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně 
ohodnotili jako proces demokratický, 
pluralistický a utvářený dynamickou 
občanskou společností; zdůrazňuje
důležitost reformy volebního zákona a 
zrušení 10% limitu minimálního 
zastoupení v Parlamentu, jenž je mezi 
členskými státy Rady Evropy limitem 
nejvyšším a není reprezentativním odrazem 
pluralismu turecké společnosti;

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se 
vyznačoval vysokou účastí voličů a který 
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně 
ohodnotili jako proces demokratický, 
pluralistický a utvářený dynamickou 
občanskou společností; znovu připomíná 
své výzvy ze svých předchozích usnesení 
z roku 2006, 2007, 2009 a 2010, pokud jde 
o důležitost reformování volebního zákona 
a zrušení 10% limitu minimálního 
zastoupení v Parlamentu, jenž je mezi 
členskými státy Rady Evropy limitem 
nejvyšším a není reprezentativním odrazem 
pluralismu turecké společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Ana Gomes
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se 
vyznačoval vysokou účastí voličů a který 
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně 
ohodnotili jako proces demokratický, 
pluralistický a utvářený dynamickou 
občanskou společností; zdůrazňuje 
důležitost reformy volebního zákona a 
zrušení 10% limitu minimálního 
zastoupení v Parlamentu, jenž je mezi 
členskými státy Rady Evropy limitem 
nejvyšším a není reprezentativním odrazem 
pluralismu turecké společnosti;

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se 
vyznačoval vysokou účastí voličů a který 
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně 
ohodnotili jako proces demokratický, 
pluralistický a utvářený dynamickou 
občanskou společností; naléhavě žádá 
Turecko, aby reformovalo volební zákon a 
zrušilo 10% limit minimálního zastoupení 
v Parlamentu, jenž je mezi členskými státy 
Rady Evropy limitem nejvyšším a není 
reprezentativním odrazem pluralismu 
turecké společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se 
vyznačoval vysokou účastí voličů a který 
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně 
ohodnotili jako proces demokratický, 
pluralistický a utvářený dynamickou 
občanskou společností; zdůrazňuje 
důležitost reformy volebního zákona a 
zrušení 10% limitu minimálního 
zastoupení v Parlamentu, jenž je mezi 
členskými státy Rady Evropy limitem 
nejvyšším a není reprezentativním odrazem 
pluralismu turecké společnosti;

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se 
vyznačoval vysokou účastí voličů a který 
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně 
ohodnotili jako proces demokratický, 
pluralistický a utvářený dynamickou 
občanskou společností; zdůrazňuje 
důležitost reformy právních předpisů 
o politických stranách a volebního zákona 
a zrušení 10% limitu minimálního 
zastoupení v Parlamentu, jenž je mezi 
členskými státy Rady Evropy limitem 
nejvyšším a není reprezentativním odrazem
pluralismu turecké společnosti – včetně 
ustanovení závazného systému kvót, který 
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by zajistil spravedlivé zastoupení žen na 
volebních listinách, a zrušení překážek 
pro ustavení politických skupin 
v parlamentu s cílem zajistit lepší 
zastoupení a vnést do politického života 
v Turecku větší rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se 
vyznačoval vysokou účastí voličů a který 
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně
ohodnotili jako proces demokratický, 
pluralistický a utvářený dynamickou 
občanskou společností; zdůrazňuje 
důležitost reformy volebního zákona a 
zrušení 10% limitu minimálního 
zastoupení v Parlamentu, jenž je mezi 
členskými státy Rady Evropy limitem 
nejvyšším a není reprezentativním odrazem 
pluralismu turecké společnosti;

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh 
volebního procesu v rámci všeobecných 
voleb konaných v červnu 2011, jenž se 
vyznačoval vysokou účastí voličů a který 
mezinárodní pozorovatelé velmi kladně 
ohodnotili jako proces demokratický, 
pluralistický a utvářený dynamickou 
občanskou společností; zdůrazňuje 
důležitost reformy volebního zákona a 
právních předpisů o politických stranách 
a zrušení 10% limitu minimálního 
zastoupení v Parlamentu, jenž je mezi 
členskými státy Rady Evropy limitem 
nejvyšším a není reprezentativním odrazem 
pluralismu turecké společnosti; dále 
zdůrazňuje, že je důležité odstraňovat 
překážky pro utváření politických skupin 
v rámci Parlamentu a zajišťování 
rozpočtové pomoci; naléhavě žádá 
nejvyšší volební radu, aby přezkoumala 
rozhodnutí přijatá před parlamentními 
volbami a po nich, jejichž cílem bylo 
vyloučit nezávislé kandidáty;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zastává názor, že v návaznosti na své 
volební vítězství má turecká vláda 
politickou sílu k řešení nejnaléhavějších 
aspektů v zemi, konkrétně nalezení 
udržitelného a mírového řešení ve vztahu 
ke kurdské otázce a napsání 
demokratičtější ústavy s větším vztahem 
k občanům. V tomto ohledu kritizuje, že se 
ve vězení stále nachází 9 zvolených členů 
tureckého Velkého národního 
shromáždění: pan Kemal Aktaş, pan 
Faysal Sarıyıldız, paní Gülser 
Yıldırımová, pan Ibrahim Ayhan, pan 
Hatip Dicle, paní Selma Irmaková (BDP), 
pan Mustafa Balbay, pan Mehmet 
Haberal (CHP), pan Engin Alan (MHP);

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá skutečnost, že se nová vláda 
Turecké republiky rozhodla zřídit 
ministerstvo pro záležitosti EU, čímž také 
uznává, že je zásadní pokračovat ve 
vynakládání dalšího úsilí na dodržování 
závazků a udržování dialogu;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá skutečnost, že se nová vláda 
Turecké republiky rozhodla zřídit 
ministerstvo pro záležitosti EU, čímž také 
uznává, že je zásadní pokračovat ve 
vynakládání dalšího úsilí na dodržování 
závazků a udržování dialogu;

4. vítá skutečnost, že se nová vláda 
Turecké republiky rozhodla zřídit 
ministerstvo pro záležitosti EU, čímž také 
uznává, že je zásadní pokračovat ve 
vynakládání dalšího úsilí na dodržování
závazků a udržování dialogu; vítá rovněž 
memorandum o porozumění podepsané 
dne 28. září 2011 na vyslání tureckých 
úředníků k Evropské komisi a připomíná 
potřebu bližší spolupráce s Evropským 
parlamentem za účelem výměny 
zkušeností o kritériích EU a acquis
communautaire;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná zásadní úlohu tureckého 
Velkého národního shromáždění jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka, a proto zdůrazňuje i jeho funkci 
platformy, v níž mohou v rámci systému 
kontrol a vyvážených pravomocí působit
všechny politické strany a přispívat 
k demokratickému dialogu, a také jeho 
úlohu v prosazování integrujícího
reformního procesu;

5. připomíná zásadní úlohu tureckého 
Velkého národního shromáždění jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka, a proto zdůrazňuje i jeho funkci 
jako platformy pro všechny turecké 
politické strany, které se vzdaly násilí a
které jsou plně oddané demokracii a
reformnímu procesu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná zásadní úlohu tureckého 
Velkého národního shromáždění jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka, a proto zdůrazňuje i jeho funkci 
platformy, v níž mohou v rámci systému 
kontrol a vyvážených pravomocí působit 
všechny politické strany a přispívat 
k demokratickému dialogu, a také jeho 
úlohu v prosazování integrujícího 
reformního procesu;

5. připomíná zásadní úlohu tureckého 
Velkého národního shromáždění jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka, a proto zdůrazňuje i potřebu jeho 
výraznější funkce platformy, v níž mohou 
v rámci systému kontrol a vyvážených 
pravomocí působit všechny politické strany 
a přispívat k demokratickému dialogu, a 
také jeho úlohu v prosazování integrujícího 
reformního procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná zásadní úlohu tureckého 
Velkého národního shromáždění jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka, a proto zdůrazňuje i jeho funkci 
platformy, v níž mohou v rámci systému 
kontrol a vyvážených pravomocí působit 
všechny politické strany a přispívat 
k demokratickému dialogu, a také jeho 
úlohu v prosazování integrujícího 
reformního procesu;

5. připomíná zásadní úlohu tureckého 
Velkého národního shromáždění jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka, a proto zdůrazňuje i jeho funkci 
platformy, v níž mohou v rámci systému 
kontrol a vyvážených pravomocí působit 
všechny politické strany a přispívat 
k demokratickému dialogu, a také jeho 
úlohu v prosazování integrujícího 
reformního procesu; je znepokojen 
skutečností, že sekulární stát je pod silným 
tlakem;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná zásadní úlohu tureckého 
Velkého národního shromáždění jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka, a proto zdůrazňuje i jeho funkci 
platformy, v níž mohou v rámci systému 
kontrol a vyvážených pravomocí působit 
všechny politické strany a přispívat 
k demokratickému dialogu, a také jeho 
úlohu v prosazování integrujícího 
reformního procesu;

5. připomíná zásadní úlohu tureckého 
Velkého národního shromáždění jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka, a proto zdůrazňuje i jeho funkci 
platformy, v níž mohou v rámci systému 
kontrol a vyvážených pravomocí působit 
všechny politické strany a přispívat 
k demokratickému dialogu, a také jeho 
úlohu v prosazování integrujícího 
reformního procesu; vyzývá tureckou 
vládu, aby prosazovala zásadu 
parlamentní imunity a na základě toho 
přijala nezbytné kroky, jimiž zajistí, aby 
poslanci parlamentu, kteří byli uvězněni, 
byli propuštěni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vítá zahájená soudní 
řízení proti osobám odpovědným za státní 
převrat v Turecku ze dne 12. září 1980; 
považuje tento proces za příležitost pro 
posílení důvěry v řádné fungování turecké 
demokracie; zdůrazňuje důležitost 
procesních práv obviněných; vyjadřuje 
svou neomezenou podporu procesu 
navrhování nové občanské ústavy Turecka, 
na který nahlíží jako na příležitost pro 
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politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností;

provedení opravdové ústavní reformy, 
která bude podporovat demokracii, právní 
stát, základní práva a svobody, 
pluralismus, zapojení všech subjektů a 
pospolitost v turecké společnosti; vítá 
rozhodnutí zajišťující rovné zastoupení 
všech politických sil v ústavním 
dohodovacím výboru a také závazek 
k založení postupu přípravy ústavní 
reformy na co nejširších konzultacích 
všech článků společnosti v rámci procesu 
úzce provázaného s občanskou společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus,
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností;

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje však svou 
neomezenou podporu navrhování zcela 
nové ústavy Turecka nahrazující 
současnou ústavu, která byla Turecku 
vnucena po vojenském převratu v roce 
1980; zdůrazňuje, že tato nová 
demokratická ústava musí prosazovat 
právní stát, uplatňování základních práv a 
svobod, posilování občanství, oddělení 
náboženství od státu, civilní kontrolu 
armády, politický pluralismus a 
spravedlivé zacházení s menšinami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností;

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové ústavy Turecka, na který nahlíží jako 
na příležitost pro provedení opravdové 
ústavní reformy, která bude podporovat 
demokracii, právní stát, základní práva a 
svobody, pluralismus, zapojení všech 
subjektů a pospolitost v turecké 
společnosti; vítá rozhodnutí zajišťující 
odpovídající a řádné zastoupení všech 
politických stran v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu nové občanské 
ústavě Turecka a považuje tuto ústavu za 
příležitost, jak podpořit demokracii, právní 
stát, základní práva a svobody, 
pluralismus, zapojení všech subjektů a 
pospolitost v turecké společnosti; naléhavě 
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zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností;

žádá, aby pokračovaly přípravné práce 
v procesu navrhování nové ústavy, a 
zdůrazňuje, že je důležité, aby to byl 
proces skutečně inkluzivní, do kterého se 
aktivně zapojí všechny politické strany a 
občanská společnost; vítá tudíž rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností;

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů, řádnou správu 
věcí veřejných a odpovědnost a pospolitost 
v turecké společnosti; vyjadřuje své 
znepokojení nad pokračující polarizací 
v turecké společnosti a nedůvěrou 
v nezávislost institucí; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností; vyzývá Komisi, 
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aby Výboru pro zahraniční věci předložila 
ještě před začátkem léta podrobnou 
zprávu o úsilí vynaloženém na provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností;

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, zejména 
svobodu projevu a svobodu tisku, 
pluralismus, zapojení všech subjektů a 
pospolitost v turecké společnosti; vítá 
rozhodnutí zajišťující rovné zastoupení 
všech politických sil v ústavním 
dohodovacím výboru a také závazek 
k založení postupu přípravy ústavní 
reformy na co nejširších konzultacích 
všech článků společnosti v rámci procesu 
úzce provázaného s občanskou společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 6



AM\888692CS.doc 63/279 PE478.719v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného
s občanskou společností;

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu, na kterém se skutečně 
účastní turecká občanská společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
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přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného
s občanskou společností;

přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností; vyzývá všechny 
politické strany a dotčené aktéry, aby 
uplatňovali pozitivní a konstruktivní 
přístup k jednáním o nové ústavě;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného
s občanskou společností;

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude 
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností; vyzývá všechny 
strany a dotčené aktéry, aby uplatňovali 
pozitivní a konstruktivní přístup k nové 
ústavě;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, která bude
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností;

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat 
v práci na provádění balíčku ústavních 
reforem z roku 2010; vyjadřuje svou 
neomezenou podporu procesu navrhování 
nové občanské ústavy Turecka, na který 
nahlíží jako na příležitost pro provedení 
opravdové ústavní reformy, pomocí níž lze
podporovat demokracii, právní stát, 
základní práva a svobody, pluralismus, 
zapojení všech subjektů a pospolitost 
v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech 
politických sil v ústavním dohodovacím 
výboru a také závazek k založení postupu 
přípravy ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích všech článků společnosti 
v rámci procesu úzce provázaného 
s občanskou společností;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. povzbuzuje Turecko, aby přijalo 
moderní listinu práv, která čerpá 
z porovnání s existujícími evropskými a 
celosvětovými zdroji v oblasti lidských 
práv a staví na nich, v neposlední řadě 
včetně Listiny základních práv EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje důležitost vyrovnaných a 
konstruktivních vztahů mezi vládou a 
opozicí jako nezbytné podmínky pro 
účinný reformní proces; připomíná, že 
opravdu demokratická a pluralistická 
společnost se musí vždy opírat o dva pilíře 
vlády a opozice a o trvalý dialog a 
spolupráci mezi těmito dvěma stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že nová ústava by měla 
chránit práva všech skupin a jednotlivců 
v Turecku, zaručovat oddělení pravomocí, 
zajišťovat nezávislost soudnictví a 
zabezpečovat plný civilní dohled nad 
armádou;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

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

6a. vybízí Turecko, aby využilo proces 
ústavního navrhování jako způsobu, jak 
rozvinout realističtější a demokratičtější 
identitu umožňující plné uznání a rovné 
zastoupení všech etnických skupin včetně 
Kurdů, Lazů, Čerkesů, Romů, Alevitů, 
Syřanů, Arabů, Řeků, Arménů, Židů a 
dalších, spolu s tureckou většinou. 
Zastává názor, že současné odkazy 
v ústavě na turecký národ nejsou 
v souladu s rozmanitou povahou 
společnosti v Turecku a že moderní 
občanství by nemělo mít charakter 
národnostního původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. doporučuje, aby se nová ústava 
vyhnula definici turecké etnické identity, 
která by mohla podkopat ochranu menšin 
proti diskriminaci; zdůrazňuje i to, že 
nová ústava by měla zajistit jasné oddělení 
pravomocí v Turecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

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

6b. vítá rozhodnutí zajišťující rovné 
zastoupení všech politických sil 
v ústavním dohodovacím výboru a také 
závazek k založení postupu přípravy 
ústavní reformy na co nejširších 
konzultacích občanské společnosti; 
konstatuje, že je třeba, aby všechny 
zúčastněné strany spolupracovaly a 
usilovaly o skutečný konsenzus založený 
na kompromisu; naléhá na posílení 
debaty o ústavní reformě na všech 
úrovních turecké společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá pokračující úsilí o zlepšení 
civilního dohledu nad armádou, zejména 
přijetí zákona o účetním dvoru v prosinci 
2010, který zajišťuje provádění civilního 
auditu vojenských výdajů;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá pokračující úsilí o zlepšení civilního 
dohledu nad armádou, zejména přijetí 

7. podporuje plnou kontrolu armády ze 
strany demokratických politických 
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zákona o účetním dvoru v prosinci 2010, 
který zajišťuje provádění civilního auditu 
vojenských výdajů;

institucí; za tím účelem vítá pokračující 
úsilí o zlepšení civilního dohledu nad 
armádou, zejména přijetí zákona o účetním 
dvoru v prosinci 2010, který zajišťuje 
provádění civilního auditu vojenských 
výdajů; 

Or. el

Pozměňovací návrh 123
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá pokračující úsilí o zlepšení civilního 
dohledu nad armádou, zejména přijetí 
zákona o účetním dvoru v prosinci 2010, 
který zajišťuje provádění civilního auditu 
vojenských výdajů;

7. vítá pokračující úsilí o další zlepšení 
civilního dohledu nad armádou, a zejména 
přijetí zákona o účetním dvoru v prosinci 
2010, který zaručuje provádění civilního 
auditu vojenských výdajů; zdůrazňuje 
však, že je nutné dosažení trvalé sekulární 
integrity ozbrojených sil a jejich operační 
schopnosti, s ohledem na význam členství 
Turecka v NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá pokračující úsilí o zlepšení civilního 
dohledu nad armádou, zejména přijetí 
zákona o účetním dvoru v prosinci 2010, 
který zajišťuje provádění civilního auditu
vojenských výdajů;

7. vítá pokračující úsilí o zlepšení civilního 
dohledu nad armádou, zejména přijetí 
zákona o účetním dvoru v prosinci 2010, 
který zajišťuje provádění parlamentní 
kontroly vojenských výdajů; naléhavě 
žádá, aby výkon justice, pokud jde 
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o policejní a ozbrojené síly, spadal pod 
civilní soudní pravomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá pokračující úsilí o zlepšení civilního 
dohledu nad armádou, zejména přijetí 
zákona o účetním dvoru v prosinci 2010, 
který zajišťuje provádění civilního auditu 
vojenských výdajů;

7. vítá pokračující úsilí o zlepšení civilního 
dohledu nad armádou, zejména přijetí 
zákona o účetním dvoru v prosinci 2010, 
který zajišťuje provádění civilního auditu 
vojenských výdajů; vyjadřuje však 
politování nad negativními účinky 
výjimečného nařízení (článku 44) pro 
vojenské výdaje v zákoně o soudním 
dvoru, z nějž pramení netransparentnost 
jedné z významných rozpočtových linií 
státu, a domnívá se, že podobná výjimka 
pro armádu v zákoně o veřejném ochránci 
práv by dokládala slabou institucionální 
kontrolu armády; 

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá pokračující úsilí o zlepšení civilního 
dohledu nad armádou, zejména přijetí 
zákona o účetním dvoru v prosinci 2010, 
který zajišťuje provádění civilního auditu 
vojenských výdajů;

7. vítá pokračující úsilí o zlepšení civilního 
dohledu nad armádou, zejména přijetí 
zákona o účetním dvoru v prosinci 2010, 
který zajišťuje provádění civilního auditu 
vojenských výdajů; žádá, aby byl zaveden 
pokročilý dohled dvorem nad výdaji 
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armády – žádá opětovné zavedení 
civilního dohledu nad policejním a 
vojenským soudnictvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“) 
a o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva;

8. zdůrazňuje, že pokračující reformy 
soudnictví by měly zůstat těžištěm 
současného reformního procesu, stejně 
jako u všech kandidátských zemí EU, a že 
tyto reformy by měly vyústit ve vytvoření 
moderního, výkonného a plně nezávislého
tureckého soudnictví, s vyloučením 
politického vlivu a zaměřujícího se na 
individuální práva a svobody; vítá právní 
předpisy o Vysoké radě soudců a státních 
zástupců (dále jen „Vysoká rada“) a 
o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí a rovněž rozhodnutí ministerstva 
spravedlnosti o vytvoření generálního 
ředitelství pro lidská práva; dále vítá úsilí 
vlády předložit balíček soudních reforem 
včetně revize strategie reformy soudnictví 
a jejího akčního plánu, na které se budou 
moci účastnit všechny zainteresované 
strany, mj. advokátní komory a příslušné 
nevládní organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců 
a státních zástupců (dále jen „Vysoká 
rada“) a o ústavním soudu, jež byly přijaty 
po podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese 
a disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva;

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví je 
nepostradatelnou podmínkou tureckého 
modernizačního úsilí, má-li být toto úsilí 
úspěšné, a že tato reforma musí vyústit 
v moderní, výkonný, plně nezávislý 
a nestranný soudní systém, podle práva a 
ve skutečnosti, který zaručuje řádný 
soudní proces všem občanům;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců 
a státních zástupců (dále jen „Vysoká 
rada“) a o ústavním soudu, jež byly přijaty 
po podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví je 
nepostradatelnou podmínkou tureckého 
modernizačního úsilí, má-li být toto úsilí 
úspěšné, a že tato reforma musí vyústit 
v moderní, výkonný, plně nezávislý 
a nestranný soudní systém, který zaručuje 
řádný soudní proces všem občanům;
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změn místa výkonu profese 
a disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci 
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
výkonný, plně nezávislý a nestranný
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“) 
a o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva;

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci 
a že tato reforma musí vyústit v plně 
nezávislý, nestranný, moderní a účinný
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“) 
a o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva. Je 
toho názoru, že vláda by neměla 
uplatňovat vliv na úkoly autonomně 
vykonávané státními zástupci a soudci. 
Domnívá se, že občanům by mělo být 
umožněno a měli by být schopni se hájit 
v soudních sporech ve svém mateřském 
jazyce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci 
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“) 
a o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva;

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci 
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“) 
a o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva; 
vítá úsilí vlády revidovat strategii reformy 
soudnictví, jež byla přijata v roce 2009, a 
jejího akčního plánu, ve které bude 
umožněna účast všech zúčastněných stran 
v oblasti justice, advokátní komory a 
nevládních organizací v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci 
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci 
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
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výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“) 
a o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva;

výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“), 
která by měla být vymezena jako nezávislý 
orgán, a o ústavním soudu, jež byly přijaty 
po podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci 
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“) 
a o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva;

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci 
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“) 
a o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; vybízí turecké orgány, aby řešily 
další zbývající problémy, jako je 
mechanismus voleb do Vysoké rady, 
úloha ministra spravedlnosti v rámci 
tohoto orgánu i otázka způsobu 
jmenování soudců a státních zástupců; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
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Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci 
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“)
a o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů; vítá rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti o vytvoření 
generálního ředitelství pro lidská práva;

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí 
být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci 
a že tato reforma musí vyústit v moderní, 
výkonný, plně nezávislý a nestranný 
soudní systém; vítá v této souvislosti 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká rada“) 
a o ústavním soudu, jež byly přijaty po 
podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; je znepokojen, že úloha ministra 
spravedlnosti ve Vysoké radě a jmenování 
soudců může mít nepříznivé účinky na 
nezávislost, a žádá, aby byla zajištěna 
transparentnost a kontrola nad 
rozhodnutími Vysoké rady, a zdůrazňuje, 
že je třeba, aby byly podniknuty další 
kroky k zajištění možnosti soudního 
přezkumu veškerých rozhodnutí prvního 
stupně, která učiní Vysoká rada a která se 
týkají povýšení, změn místa výkonu 
profese a disciplinárních postihů; vítá
rozhodnutí ministerstva spravedlnosti 
o vytvoření generálního ředitelství pro 
lidská práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá rozhodnutí ministerstva 
spravedlnosti o vytvoření generálního 
ředitelství pro lidská práva; vítá také 
právní předpisy o Vysoké radě soudců a 
státních zástupců (dále jen „Vysoká 
rada“) a o ústavním soudu, jež byly přijaty 
po podrobných konzultacích s Benátskou 
komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
podniknuty další kroky k zajištění 
možnosti soudního přezkumu veškerých 
rozhodnutí prvního stupně, která učiní 
Vysoká rada a která se týkají povýšení, 
změn místa výkonu profese a 
disciplinárních postihů;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. je znepokojen vysokým počtem 
soudních rozhodnutí vydaných 
Evropským soudem pro lidská práva proti 
Turecku, kdy bylo shledáno, že turecké 
soudnictví buď porušení lidských práv 
neřeší nebo tato porušení přímo 
způsobuje; vítá, že byl v rámci 
ministerstva spravedlnosti vytvořen odbor 
lidských práv, jehož hlavním úkolem by 
mělo být předcházení porušování lidských 
práv, zejména tím, že Turecko bude plně a 
účinně vykonávat rozhodnutí Evropského 
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soudu pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. je toho názoru, že nové právní 
předpisy týkající se ústavního soudu by 
měly zajistit, aby tento soudní stupeň měl 
pravomoc posuzovat a přezkoumávat 
soulad tureckých zákonů s mezinárodními 
dohodami, které Turecko ratifikovalo, 
jako je Evropská úmluva o lidských 
právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. považuje verdikt v případu Hrant Dink 
za další příklad systémových nedostatků 
v tureckém soudnictví a omezené míry 
vyšetřování v Turecku, což nejenom že 
oslabuje justici a její výkon, ale činí z ní i 
součást problému nespravedlnosti místo 
toho, aby justice sama problémy řešila, 
zdůrazňuje v této souvislosti rozsudek 
Evropského soudu pro lidská práva z roku 
2010 ohledně skutečnosti, že Turecko 
neprovedlo účinné vyšetření Dinkovy 
vraždy; domnívá se, že toto soudní řízení 
je zkouškou právního státu a nezávislosti 
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soudnictví v Turecku a je také příležitostí, 
jak poukázat na „pevný stát“, trestné činy 
a účast úředníků na vysokých postech na 
pozadí vraždy Hranta Dinka a několika 
dalších novinářů v minulosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii;

9. vítá oznámení balíčku soudní reformy 
vládou. Opětovně však vyjadřuje své 
znepokojení nad skutečností, že soudní 
postupy v Turecku se dosud nezlepšily 
natolik, aby bylo zajištěno právo na 
spravedlivé a rychlé soudní řízení včetně 
mj. práva na přístup k důkazům 
v neprospěch obviněného a dokumentům 
soudního řízení v prvotních fázích řízení a 
dostatečných procesních záruk pro každou 
podezřelou osobu; vyjadřuje hluboké 
znepokojení nad nepřiměřeně dlouhými 
dobami trvání vazby, jež může běžně 
dosáhnout až deseti let a fakticky 
představuje trest bez soudu; naléhavě 
vyzývá Velké národní shromáždění 
Turecka, aby reformovalo právní předpisy, 
včetně používání a délky vzetí do vazby, 
v souladu s Evropskou úmluvou 
o lidských právech a dalšími normami 
Rady Evropy; považuje porotní soudy se 
zvláštními pravomocemi, jež se podobají 
pravomocím někdejších státních 
bezpečnostních soudů, za soudy jdoucí 
proti duchu spravedlnosti a právního 
státu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii;

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud dostatečně nezlepšily 
v účinnosti, jakož i v postupech, aby bylo 
zajištěno spravedlivé a včasné soudní 
řízení. To se negativně dotýká práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii; naléhavě 
žádá vládu, aby pokračovala ve svých 
reformách a přezkumu zákona o boji proti 
terorismu a tureckého trestního zákoníku, 
a zejména aby přezkoumala ustanovení 
článků 125, 216, 301 a 314 zákona o boji 
proti terorismu a článků 6 a 7 tureckého 
trestního zákoníku. Delegace Evropského 
parlamentu ad hoc pro pozorování 
soudních procesů s novináři v Turecku 
bude nadále vývoj sledovat1;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Geoffrey Van Orden

                                               
1 Vítá iniciativu k návrhu zákona, kterou ministerstvo spravedlnosti předložilo dne 19. ledna.
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii;

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje znepokojení nad délkou 
trvání vazby a vybízí vládu k tomu, aby 
rozšířila škálu alternativ a aby 
přezkoumala stávající právní předpisy 
týkající se vzetí do vazby a čerpala přitom 
poučení z osvědčených postupů 
v členských státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 

9. opětovně vyjadřuje své vážné 
znepokojení nad skutečností, že se soudní 
postupy v Turecku dosud nezlepšily 
natolik, aby bylo zajištěno právo na 
spravedlivé a včasné soudní řízení včetně 
práva na přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; opakuje rovněž hluboké 
znepokojení nad délkou trvání vazby, jež 
se tak pro zadržovanou osobu fakticky 
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bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii;

stává trestem bez toho, že by absolvovala 
trestní řízení; naléhavě vyzývá Velké 
národní shromáždění Turecka, aby 
reformovalo právní předpisy týkající se 
vzetí do vazby a upravilo maximální délku 
trvání vazby v Turecku tak, aby odpovídala 
průměrné délce vazby v Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii;

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
nepřiměřeně dlouhými dobami vazby, jež 
může běžně dosáhnout až deseti let a tak 
se pro zadržovanou osobu fakticky stává 
trestem bez toho, že by absolvovala trestní 
řízení; naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy v souladu s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva, podle 
které by vzetí do vazby mělo být pouze 
výjimečným zásahem, a upravilo 
maximální délku trvání vazby v Turecku 
tak, aby odpovídala průměrné délce vazby 
v Evropské unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii;

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii; z toho 
pohledu vítá nedávný návrh zákona 
připravený ministerstvem spravedlnosti, 
ve kterém se stanovuje jednoznačný 
seznam kritérií, jež musí být splněna, aby 
bylo možné vydat rozhodnutí o vzetí do 
vazby;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
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bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii;

bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii; upozorňuje i 
na závazek Turecka striktně dostát svým 
povinnostem podle článku 6 Evropské 
úmluvy o lidských právech týkajícího se 
spravedlivého procesu v přiměřené lhůtě, 
zejména povinnosti vytvářet ve svém 
právním systému odvolací soudy a 
posilovat kapacitu svých nejvyšších 
soudů;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
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naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii;

naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii; vítá v tomto 
směru práci, již odvedla turecká vláda při 
revizi právních předpisů týkajících se 
vazebních postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii;

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy v 
Turecku dosud nezlepšily natolik, aby bylo 
zajištěno právo na spravedlivé a včasné 
soudní řízení včetně práva na přístup k 
důkazům v neprospěch obviněného v 
prvotních fázích řízení a dostatečných 
záruk pro všechny podezřelé osoby; 
vyjadřuje hluboké znepokojení nad délkou 
trvání vazby, jež se tak pro zadržovanou 
osobu fakticky stává trestem bez toho, že 
by absolvovala trestní řízení; naléhavě 
vyzývá Velké národní shromáždění 
Turecka, aby reformovalo právní předpisy 
týkající se vzetí do vazby a upravilo 
maximální délku trvání vazby v Turecku 
tak, aby odpovídala průměrné délce vazby 
v Evropské unii; je znepokojen velkým 
množstvím mladistvých vězňů čítajícím na 
2 500 osob ve věku od 12 do 18 let;

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii;

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že se soudní postupy 
v Turecku dosud nezlepšily natolik, aby 
bylo zajištěno právo na spravedlivé a 
včasné soudní řízení včetně práva na 
přístup k důkazům v neprospěch 
obviněného v prvotních fázích řízení a 
dostatečných záruk pro všechny podezřelé 
osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro 
zadržovanou osobu fakticky stává trestem 
bez toho, že by absolvovala trestní řízení; 
naléhavě vyzývá Velké národní 
shromáždění Turecka, aby reformovalo 
právní předpisy týkající se vzetí do vazby a 
upravilo maximální délku trvání vazby 
v Turecku tak, aby odpovídala průměrné 
délce vazby v Evropské unii; vítá nedávné 
úsilí turecké vlády o stanovení 
konkrétních a komplexních kritérií pro 
rozhodnutí o vzetí do vazby;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá úsilí vlády o rozšíření škály 
opatření, jež jsou alternativní k vazebním 
postupům, a při stanovování důvodů pro 
rozhodnutí o vzetí do vazby s ohledem na 
konkrétnější pojmy; vítá výsledky 
legislativních a správních opatření 



AM\888692CS.doc 87/279 PE478.719v01-00

CS

zavedených v posledních letech pro 
snížení pracovní zátěže soudních instancí 
a pobízí vládu, aby se více soustředila na 
studie na vyřešení tohoto problému;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje své obavy o výsledek 
soudního řízení týkajícího se vraždy 
novináře Hranta Dinka;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. lituje skutečnosti, že při operacích 
proti Demokratické konfederaci 
Kurdistánu (KCK) byly od roku 2009 
uvězněny tisíce kurdských politických 
aktivistů, včetně 6, kteří byli následně 
demokraticky zvoleni do parlamentu, 16 
působících jako starostové měst, desítek 
členů městských rad a výkonných členů 
strany BDP (Strana pro mír a 
demokracii), členů rady a vedoucích 
představitelů poboček Sdružení na 
ochranu lidských práv, přičemž v druhé 
polovině roku 2011 se operace rozšířily na 
kurdské právníky a novináře, akademické 
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poradce strany BDP v oblasti ústavní 
reformy a vydavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá tureckou vládu, aby k tomu, 
aby bylo možno se zabývat přetrvávajícím 
množstvím nevyřízených případů, co 
nejdříve zprovoznila své regionální 
odvolací soudy, které se měly z právního 
hlediska stát funkčními do června 2007, a 
aby se zaměřila na odbornou přípravu 
soudců za tímto účelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že je důležité právo 
každého občana na řádnou obhajobu při 
soudních řízeních, a připomíná 
odpovědnost státu za zaručení přístupu 
k právní obhajobě. Připomíná rovněž to, 
že právníci požívají u příslušných 
prohlášení, učiněných v dobré víře při 
písemných nebo ústních žalobách či 
v profesních vystoupeních u soudu, 
tribunálu nebo u jiného právního nebo 
správního orgánu, občanskou a trestní 
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imunitu; žádá Turecko, aby zajistilo, že 
právníci budou mít možnost vykonávat 
všechny své profesní funkce bez 
zastrašování, omezování, šikanování či 
nepatřičného vměšování do jejich práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv;

10. stále považuje vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, za příležitost v procesu 
demokratické transformace; zdůrazňuje, 
že probíhající soudní řízení musí dokázat 
sílu a řádné, nezávislé, nestranné a 
transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a 
transparentní fungování tureckých

10. zdůrazňuje, že vyšetřování údajných 
pokusů o vojenský puč, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, by mělo
dokázat sílu, transparentnost a nezávislost
tureckého soudního systému;
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demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv;

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv, který v současnosti chybí; 
je znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných důkazů proti obviněným 
v těchto řízeních; zdůrazňuje, že mají-li 
tyto případy poskytnout skutečnou 
příležitost ke konsolidaci právního státu 
v Turecku, je třeba se tvrzeními 
o takovémto jednání nezávisle a 
důvěryhodně zabývat a práva obviněných 
musí být řádně zaručena; vyzývá Komisi, 
aby oba uvedené případy pozorně 
sledovala a aby podrobněji zveřejnila 
zjištění v dokumentu přiloženém ke zprávě 
Komise o pokroku za rok 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv;

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv; sleduje, že tato zvláštní 
trestní řízení v zásadě představují útok na 
armádu a sekularismus;

Or. nl

Pozměňovací návrh 158
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv;

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv; je znepokojen tvrzeními 
o používání rozporuplných důkazů proti 
obviněným v těchto řízeních; zdůrazňuje, 
že mají-li tato řízení poskytnout skutečnou 
příležitost ke konsolidaci právního státu 
v Turecku, je třeba se tvrzeními 
o takovémto jednání řádným a účinným 
způsobem zabývat a práva obviněných 
musí být řádně zaručena;

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv;

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv; vyjadřuje v této 
souvislosti své znepokojení nad soudním 
dokazováním zahájeným za účelem 
zrušení parlamentní imunity pro pana 
Kemala Kılıçdaroğlu, vůdce hlavní 
opoziční strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv;

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů 
údajně plánovaných státních převratů, 
např. případů „Ergenekon“ a 
„Sledgehammer“, musí dokázat sílu a 
řádné, nezávislé, nestranné a transparentní 
fungování tureckých demokratických 
institucí a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv; zdůrazňuje v tomto 
ohledu, že dokazování vedené proti 
Kemalu Kılıçdaroğlu, vůdci hlavní 
opoziční strany (CHP), lze považovat za 
porušení svobody projevu a pokus 
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o umlčení hlasu opozice;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Geoffrey Van Orden
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá tureckou vládu, aby k tomu, 
aby bylo možno se zabývat přetrvávajícím 
množstvím nevyřízených případů, co 
nejdříve zprovoznila své regionální 
odvolací soudy, které se měly z právního 
hlediska stát funkčními do června 2007, a 
aby se zaměřila na odbornou přípravu 
soudců za tímto účelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyjadřuje znepokojení nad 
nejnovějším verdiktem k případu Dink a 
zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby 
byla vražda Hranta Dinka řádně 
prošetřena a aby byly odpovědné osoby 
poslány před soud;

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. je znepokojen probíhajícími 
soudními řízeními a dlouhými vazebními 
dobami, což má dopad na poslance 
zvolené do Velkého národního 
shromáždění z opozičních stran, zejména 
Strany pro mír a rozvoj (BDP) a 
Republikánské lidové strany (CHP), který 
představuje zásah do právních a 
politických činností a do práva na 
politické sdružování a na politickou účast;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá přezkum zákona o boji proti 
terorismu (zákon č. 3713) a tureckého 
trestního zákoníku, kde současné široké 
definice teroru a nezákonné propagandy 
umožňují široký výklad a nesprávné 
použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech
porušování lidských práv či další témata
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

11. se znepokojením vnímá praxi, kdy jsou 
vedena trestní řízení proti novinářům, 
kteří se dotýkají otázek týkajících se
porušování lidských práv či dalších témat, 
která veřejnost sleduje s obavami;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

11. považuje za nepřijatelnou praxi, kdy 
jsou trestně stíháni novináři, kteří jako 
příspěvek k diskuzi o pluralitní společnosti 
zveřejní důkazy o případech porušování 
lidských práv či další témata veřejného 
zájmu; považuje kriminalizaci názorů za 
klíčovou překážku pro ochranu lidských 
práv v Turecku a lituje nepřiměřeného 
omezování svobody projevu, sdružování a 
shromažďování;

Or. nl

Pozměňovací návrh 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro plnou 
ochranu lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni zastánci 
lidských práv a novináři, kteří jako 
příspěvek k diskuzi o pluralitní společnosti 
zveřejní důkazy o případech porušování 
lidských práv či další témata veřejného 
zájmu; považuje kriminalizaci názorů za 
klíčovou překážku pro ochranu lidských 
práv v Turecku a lituje nepřiměřeného 
omezování svobody projevu, sdružování a 
shromažďování; vybízí Turecko, aby 
objektivně a důkladně vyšetřovalo násilí 
proti zastáncům lidských práv a 
novinářům;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
vydavatelé novin a karikaturisté, kteří jako 
příspěvek k diskuzi o pluralitní společnosti 
zveřejní důkazy o případech porušování 
lidských práv či další témata veřejného 
zájmu; považuje kriminalizaci názorů za 
klíčovou překážku pro ochranu lidských 
práv v Turecku a lituje nepřiměřeného 
omezování svobody projevu, sdružování a 
shromažďování;

Or. nl

Pozměňovací návrh 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování; 
konstatuje se znepokojením zprávu OBSE, 
podloženou údaji dodanými platformou 
Svoboda pro novináře, ve které se 
odhaduje počet novinářů, kteří jsou 
zadržováni ve vězení, na 57 až 64 osob;

Or. it

Pozměňovací návrh 172
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři,
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování; 
vyzývá turecké orgány, aby propustily 
vydavatele a aktivistu, který hájí lidská 
práva, Ragipa Zarakolu, uvězněného a 
protiprávně zadržovaného za zveřejnění 
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knih o arménské genocidě a právech 
kurdského lidu;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

11. znovu opakuje své znepokojení nad 
praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, 
kteří jako příspěvek k diskuzi o pluralitní 
společnosti zveřejní důkazy o případech 
porušování lidských práv či další témata 
veřejného zájmu; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování; 
poukazuje na to, že Turecko je na druhém 
místě ve světě v počtu vězněných 
novinářů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá tureckou vládu, aby upravila 
definici teroru v zákoně o boji proti 
terorismu, čímž se předejde 
nepřijatelnému uplatňování tohoto 
zákona ohrožujícího základní práva, 
zvláště svobodu slova a svobodu tisku;
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Or. en

Pozměňovací návrh 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou klíčovými evropskými 
hodnotami a že skutečně demokratická, 
svobodná a pluralitní společnost vyžaduje 
opravdovou svobodu projevu; zdůrazňuje, 
že se musí naléhavě provést reforma 
právních předpisů, které umožňují uložit 
médiím neúměrně vysoké pokuty, což 
v některých případech vyústilo v jejich 
uzavření nebo v mnoha případech vedlo 
k cenzuře vlastní práce ze strany novinářů 
či jejich redaktorů, a také reforma zákona 
č. 5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek; vítá v tomto ohledu uznání 
Svobody internetu komisařem Fülem jako 
součást kodaňských kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. trvá na tom, že probíhající soudní 
řízení proti novinářům by měla být vedena 
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průhledným způsobem při dodržení 
právního státu a zajištění patřičných 
podmínek, jako je poskytnutí vhodných 
prostor pro druh slyšení, která se mají 
konat, předávání přesných rukopisných 
poznámek zadrženým, jakož i informování 
novinářů o obvinění, která proti nim byla 
vznesena, čímž by se zajistilo, aby 
podmínky soudního řízení verdikt 
negativně neovlivňovaly; je hluboce 
znepokojen podmínkami, za jakých jsou 
novináři zadržováni; s politováním 
konstatuje, že se nedostává přesných čísel 
o počtu zadržených novinářů ani nejsou 
k dispozici údaje o množství soudních 
řízení zahájených v současné době proti 
novinářům a právních důvodech pro tato 
řízení, a vyzývá turecké orgány, aby tyto 
informace zpřístupnily veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vnímá v této souvislosti jako 
politováníhodný stoupající počet nových 
žalob podaných k Evropskému soudu pro 
lidská práva a vyzývá Turecko, aby učinilo 
další kroky k zastavení porušování práv, 
která Evropský soud pro lidská zaručuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

12. je znepokojen širokými mezemi 
výkladu a uplatňování, jež dovoluje 
turecký zákon o boji proti terorismu a 
turecký trestní zákoník, zejména 
v případech, kdy členství v teroristické 
organizaci nebylo prokázáno, ale má se za 
to, že určité konání nebo výrok se shodují 
s cíli teroristické organizace; naléhavě 
vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu 
důsledně dodržovalo své mezinárodní 
závazky v oblasti lidských práv tím, že 
novelizuje příslušné právní předpisy, 
systematicky vyškolí a bude zvyšovat 
informovanost mezi policisty, soudci a 
žalobci, pokud jde o rozdíl mezi trestným 
činem terorismu a členství ve zločinecké 
organizaci na jedné straně a činy 
spadajícími pod ochranu práva na 
svobodu myšlení, projevu, sdružování a 
shromažďování na straně druhé, 
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v souladu s judikaturou Evropského 
soudu pro lidská práva; v této souvislosti 
vítá rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

12. vyjadřuje znepokojení, pokud jde 
o zprávy o mučení a špatném zacházení, 
ke kterým i nadále dochází v policejních 
stanicích a ve věznicích, o nadměrném 
užívání síly ze strany policie během 
demonstrací a o nedostatečném pokroku 
ve stíhání státních úředníků za údajné 
porušování lidských práv; naléhavě 
vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu 
důsledně dodržovalo své mezinárodní 
závazky v oblasti lidských práv tím, že 
novelizuje příslušné právní předpisy a 
vyškolí policisty a úředníky se soudní 
pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

12. vítá rozhodnou snahu Turecka 
dodržovat mezinárodní závazky v oblasti 
lidských práv tím, že přezkoumá 
ustanovení příslušných právních předpisů
a bude pokračovat v průběžném odborném 
vzdělávání policistů a úředníků se soudní 
pravomocí; vítá rozhodnutí poskytnout 
soudcům a žalobcům interní školení 
o svobodě projevu a svobodě tisku;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy, zejména zákon o boji proti 
terorismu, který byl použit jako záštita pro 
mnoho případů, které terorismus 
nepředstavují, a aby kryl potlačování 
svobody projevu a médií v Turecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a uvede je do souladu s normami 
Evropské úmluvy o lidských právech a 
vyškolí policisty a úředníky se soudní 
pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; a také zřídí účinný 
mechanismus pro podávání stížností 
v policejní oblasti, který by fungoval 
v souladu s pěti zásadami stanovenými 
judikaturou Evropského soudu pro lidská 
práva týkajících se účinného vyšetřování, 
což je nezávislost, přiměřenost, rychlost, 
veřejná kontrola a zapojení oběti do 
procesu; v této souvislosti vítá rozhodnutí 
poskytnout soudcům a žalobcům interní 
školení o svobodě projevu a svobodě tisku 
a o zásadní úloze Evropského soudu pro 
lidská práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva; 
přivítal by další opatření ke zlepšení 
přímého přístupu jednotlivých občanů 
k tureckým soudům tak, aby bylo 
dodržováno jejich právo na obhajobu, 
s cílem snížit počet řízení ze strany 
Evropského soudu pro lidská práva ve 
Štrasburku;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
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projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva; naléhá 
na orgány, aby provedly četné rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva 
týkající se porušování práva na 
spravedlivý proces a svobody vyjadřování 
v Turecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva;

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto 
ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí poskytnout soudcům a 
žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva; pobízí 
vládu, aby urychlila proces uzákonění 
svobody projevu spojený se změnami 
v nedávném balíčku soudní reformy, který 
byl ohlášen v lednu 2012 a od kterého se 
očekává, že vyřeší nepřiměřená soudní 
řízení proti politikům, jako je například 
Kemal Kilicdaroglu;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van
Baalen

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. rozhodně odsuzuje narůstající počet 
případů, kdy jsou stíháni novináři, 
zdůrazňuje, že svobodná a pluralitní 
média, včetně svobodného internetu, 
zásadně přispívají k diskuzi o pluralitní 
společnosti; považuje kriminalizaci 
názorů za klíčovou překážku pro ochranu 
lidských práv v Turecku a lituje 
nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. povzbuzuje vládu k provádění 
projektů podporovaných Radou Evropy a 
EU na poli svobody projevu; vítá úsilí 
vlády v přípravě akčního plánu o svobodě 
projevu, který se zaměřuje na úpravu 
právních předpisů, poskytování více 
nástrojů odborné přípravy úředníkům se 
soudní pravomocí, zvyšování úrovně 
informovanosti o svobodě projevu a slova, 
které se odkazují na Evropskou úmluvu 
o lidských právech a rozsudky Evropského 
soudu pro lidská práva; vyjadřuje svou 
podporu nově ustavenému postupu 
individuálních žalob občanů k ústavnímu 
soudu z důvodů porušení jakékoli svobody 
jednotlivce nebo lidského práva, jež 
úmluva zaručuje, které spadají do oblasti 
působnosti Evropské úmluvy o lidských 
právech a dodatkových protokolů k této 
úmluvě, jejíž smluvní stranou je i 
Turecko;
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Or. en

Pozměňovací návrh 190
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že definice terorismu, 
které jsou příliš široké a všezahrnující, 
mohou vést k neodůvodněným řešením, a 
naléhá proto na tureckou vládu, aby co 
nejdříve přezkoumala zákon o boji proti 
terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. je vážně znepokojen rozhodnutím 
tureckého soudnictví zahájit soudní 
dokazování proti panu Kemalu 
Kılıçdaroğlu, vůdci turecké hlavní 
opoziční Lidové republikánské strany 
(CHP), za poznámky, které učinil 
v souvislosti s se soudními řízeními se 
zvolenými poslanci parlamentu za stranu 
CHP; lituje malé zdrženlivosti na straně 
státních žalobců, kteří tento soudní spor 
otevřeli; varuje, že takové nepřiměřené 
kroky soudních orgánů mohou odrazovat 
od svobodného projevu v Turecku a 
narušit demokratickou soutěž mezi 
politickými stranami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá rozhodnutí poskytnout soudcům 
a žalobcům interní školení o svobodě 
projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva; 
konstatuje, že Turecko však ještě musí 
vyvodit patřičné závěry z velkého množství 
rozsudků Evropského soudu pro lidská 
práva, jež jsou v neprospěch Turecka; 
v této souvislosti také zdůrazňuje to, že 
Ankara bude muset systematicky provádět 
kontrolu, jak jsou rozsudky Evropského 
soudu pro lidská práva naplněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. je vážně znepokojen rozhodnutím 
tureckého soudnictví zahájit soudní 
dokazování proti panu Kemalu 
Kilicdaroglu, vůdci turecké hlavní 
opoziční Lidové republikánské strany 
(CHP), za jeho výroky; zdůrazňuje, že 
tam, kde poslanci parlamentu musejí plnit 
své úkoly pod hrozbou, že budou trestně 
stíháni, nelze zaručovat demokracii, 
svobodu slova a svobodu tisku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že ustanovení obsažená 
v tureckých protiteroristických předpisech 
a článku 220 tureckého trestního 
zákoníku umožňují velmi široké meze 
chápání, zejména tam, kde členství 
v teroristické organizaci nebylo 
prokázáno, ale má se za to, že konání 
nebo výrok se shodují „s cíli“ teroristické 
organizace; žádá turecké orgány, aby 
přijaly legislativní opatření, do nichž 
promítnou judikaturu Evropského soudu 
pro lidská práva (Güzel a Özer vs. 
Turecko, rozsudek ze dne 6. července 
2010), doporučení č. 1426 (1999) 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
(„Evropské demokracie se potýkají 
s terorismem“) a pokyny Výboru ministrů 
Rady Evropy o lidských právech a boji 
proti terorismu (11. července 2002); 

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 

vypouští se
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projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 
v jejich uzavření nebo k cenzuře vlastní 
práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také reformu zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 
v jejich uzavření nebo k cenzuře vlastní 
práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také reformu zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek;

13. vybízí tureckou vládu, aby umožnila 
plnou svobodu projevu a pluralitu médií, a 
lituje, že nebyl v této věci učiněn pokrok. 
Vyzývá turecké zákonodárce ke zrušení 
všech právních předpisů omezujících 
svobodu projevu, zejména článek 301 
trestního zákoníku („hanobení tureckého 
národa“), čl. 7 odst. 2 zákona o boji proti 
terorismu („propagování teroristické 
organizace“) a čl. 220 odst. 6 trestního 
zákoníku („spáchání trestného činu 
jménem nezákonné organizace“), čl. 220 
odst. 7 tamtéž („vědomá a úmyslná 
podpora nezákonnné organizace a 
napomáhání jí“) a též čl. 220 odst. 8 
tamtéž („propagování organizace nebo 
jejích cílů“), aby se zabránilo jejich 
používání s cílem omezovat svobodu 
projevu a mírové shromažďování a 
sdružování, a k uvedení těchto předpisů 
do souladu s judikaturou Evropského 
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soudu pro lidská práva. Lituje, že Turecko 
je v současné době zemí, kde je druhý 
nejvyšší počet vězněných novinářů a 
pracovníků působících v médiích, hned za 
Čínou; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 
v jejich uzavření nebo vedlo k cenzuře 
vlastní práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také reformu zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek; připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje skutečnou svobodu 
projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé
provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 
v jejich uzavření nebo k cenzuře vlastní 
práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také reformu zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje

13. připomíná, že svoboda projevu a médií 
tvoří základ skutečně demokratické, 
svobodné a pluralitní společnosti; 
zdůrazňuje, že by měly být velmi naléhavě
změněny právní předpisy, které 
v současné době omezují svobodu médií a
svobodu internetu;
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svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 
v jejich uzavření nebo k cenzuře vlastní 
práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také reformu zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek;

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; připomíná, že svoboda projevu se 
vztahuje nejen na informace nebo 
myšlenky, které jsou souhlasně přijímány 
nebo jsou považovány za neškodné nebo 
bezvýznamné, ale v rámci Evropské 
úmluvy o lidských právech rovněž i na 
všechny informace a myšlenky, které 
„urážejí, šokují nebo znepokojují stát 
nebo část obyvatelstva“; zdůrazňuje, že je 
velmi naléhavé provést reformu právních 
předpisů, které umožňují uložit médiím 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vyústilo v jejich uzavření nebo 
vedlo k cenzuře vlastní práce ze strany 
novinářů či jejich redaktorů, a také reformu 
zákona č. 5651/2007 o internetu, jenž 
omezuje svobodu projevu, zamezuje 
přístupu občanů k informacím a umožňuje 
vydávat zákazy neúměrného rozsahu a 
trvání týkající se provozování 
internetových stránek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 
v jejich uzavření nebo k cenzuře vlastní 
práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také reformu zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek;

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; s politováním konstatuje, že řada 
právních předpisů, například články 301, 
318, čl. 220 odst. 6 ve spojení s čl. 314 
odst. 2, články 285 a 288 trestního 
zákoníku, článek 6 a čl. 7 odst. 2 zákona o 
boji proti terorismu a zákon č. 5651/2007 
o internetu, nadále omezují svobodu 
projevu; znovu opakuje své předchozí 
výzvy vládě, aby dokončila revizi právního 
rámce pro svobodu projevu a uvedla jej 
neprodleně do souladu s Evropskou 
úmluvou o lidských právech a judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
zrušení právních předpisů, které umožňují 
uložit médiím neúměrně vysoké pokuty, 
což v některých případech vyústilo v jejich 
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v jejich uzavření nebo k cenzuře vlastní 
práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také reformu zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek;

uzavření nebo vedlo k cenzuře vlastní 
práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také zrušení zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 
v jejich uzavření nebo k cenzuře vlastní 
práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také reformu zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek;

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
provést zrušení právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 
v jejich uzavření nebo vedlo k cenzuře 
vlastní práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také zrušení zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Emine Bozkurt
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 
v jejich uzavření nebo k cenzuře vlastní 
práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také reformu zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek;

13. připomíná, že svoboda projevu a 
pluralita médií jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická, svobodná a pluralitní 
společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé 
provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vyústilo 
v jejich uzavření nebo vedlo k cenzuře 
vlastní práce ze strany novinářů či jejich 
redaktorů, a také reformu zákona č. 
5651/2007 o internetu, jenž omezuje 
svobodu projevu, zamezuje přístupu 
občanů k informacím a umožňuje vydávat 
zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových 
stránek; vítá návrh zákona vypracovaný 
ministerstvem spravedlnosti, který ukončí 
zákazy vysílání uplatňované na televizní 
stanice;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
v tomto ohledu důsledně dodržovalo své 
mezinárodní závazky v oblasti lidských 
práv tím, že novelizuje příslušné právní 
předpisy a vyškolí policisty a úředníky se 
soudní pravomocí; zdůrazňuje, že je 
důležité řešit omezování základních 
svobod v širším kontextu právního státu, 
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jak ve smyslu formulace, tak uplatňování 
zákona; v této souvislosti vítá rozhodnutí 
poskytnout soudcům a žalobcům interní 
školení o svobodě projevu a svobodě tisku 
a o zásadní úloze Evropského soudu pro 
lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. považuje kriminalizaci názorů za 
klíčovou překážku pro ochranu lidských 
práv v Turecku a lituje nepřiměřeného 
omezování svobody projevu, sdružování a 
shromažďování, a tedy nezákonného 
trestního stíhání novinářů, zastánců 
lidských práv, pokojných demonstrantů a 
aktivistů, funkcionářů kurdských 
politických stran a sdružení; naléhavě 
vyzývá turecké orgány, aby v tomto ohledu 
důsledně dodržovaly své mezinárodní 
závazky v oblasti lidských práv tím, že 
novelizují příslušné právní předpisy a 
vyškolí policisty a soudce a státní 
zástupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

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

13b. zdůrazňuje svou obavu o zneužívání 
protiteroristických předpisů k politicky 
motivovanému pronásledování kritiků, 
novinářů či členů opozice, aniž by jim 
bylo poskytnuto svobodné a spravedlivé 
soudní řízení, na kterém by taková 
obvinění byla založena;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách 
soudního systému Turecka a zajistit plné 
respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu a tisku, 
by mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách 
soudního systému Turecka a zajistit plné 
respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu a tisku, 
by mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
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s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách 
soudního systému Turecka a zajistit plné 
respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu a tisku, 
by mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv;

s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní
nutnosti pokračovat v reformách soudního 
systému Turecka a zajistit plné 
respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu a tisku,
by mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv;

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až když bude stanoven v této 
oblasti dobrý výsledek; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k nutnosti 
pokračovat v reformách tureckého 
soudního systému by mělo být obnoveno 
úsilí na předložení zprávy o prověření 
kapitoly 23 týkající se soudnictví a 
základních práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách soudního 
systému Turecka a zajistit plné 
respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu a tisku, 
by mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv;

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách soudního 
systému Turecka a zajistit plné oddělení 
pravomocí, respektování lidských práv a 
základních svobod, zejména svobody 
projevu a tisku, by mělo být obnoveno 
úsilí, které by vedlo k otevření kapitoly 23 
týkající se soudnictví a základních práv; 
vyzývá Komisi, aby rovněž zvážila kroky 
vedoucí k otevření kapitoly 24 týkající se
spravedlnosti a vnitřních věcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje svou podporu novému 14. vyjadřuje svou podporu novému 



AM\888692CS.doc 123/279 PE478.719v01-00

CS

přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách soudního 
systému Turecka a zajistit plné 
respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu a tisku, 
by mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv;

přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách soudního 
systému Turecka a zajistit plné 
respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu, 
náboženské svobody a svobody tisku, by 
mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv;

Or. el

Pozměňovací návrh 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách soudního 
systému Turecka a zajistit plné 

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách soudního 
systému Turecka a zajistit plné 
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respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu a tisku, 
by mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv;

respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu a tisku, 
by mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv; dále se 
domnívá, že by měla být otevřena kapitola 
24 týkající se spravedlnosti, svobody a 
bezpečnosti, aby se tím reforma soudnictví 
posílila a urychlila transparentním 
způsobem a zajistilo se, že reforma bude 
pokračovat za spolupráce EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách soudního 
systému Turecka a zajistit plné 
respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu a tisku, 
by mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv;

14. vyjadřuje svou podporu novému 
přístupu, který Komise používá již 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu při řešení problémů spojených 
s oblastmi soudnictví, základních práv a 
spravedlnosti a vnitřních věcí a který 
spočívá v otevírání kapitol souvisejících 
s těmito oblastmi na základě jasných a 
podrobných akčních plánů a v uzavírání 
těchto kapitol až na základě zcela 
prokazatelných dobrých výsledků, kterých 
se v jejich rámci dosáhne; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k absolutní 
nutnosti pokračovat v reformách soudního 
systému Turecka a zajistit plné 
respektování lidských práv a základních 
svobod, zejména svobody projevu a tisku, 
by mělo být obnoveno úsilí na předložení 
zprávy o prověření kapitoly 23 týkající se 
soudnictví a základních práv; žádá Komisi, 
aby předložila tuto zprávu o prověření 
Evropskému parlamentu, parlamentu 
Turecké republiky, generálnímu 
tajemníkovi Rady Evropy a předsedovi 
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Evropského soudu pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vítá, že Turecko ratifikovalo opční 
protokol k Úmluvě OSN proti mučení ze 
dne 27. září 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. naléhavě žádá Turecko, aby uznalo 
právo na odepření výkonu povinné 
vojenské služby z důvodů svědomí 
v souladu s rozhodnutím Evropského 
soudu pro lidská práva v případu Erçep 
vs. Turecko, konstatuje se znepokojením 
neprovedení rozsudku Evropského soudu 
pro lidská práva z roku 2006 v případu 
Ulke vs. Turecko požadující zakotvení 
právních předpisů s cílem zabránit 
opakovaným trestním stíháním osob 
odmítajících vojenskou službu z důvodu 
svědomí za jejich odmítnutí výkonu 
vojenské služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je hluboce znepokojen politickým 
zablokováním 18 kapitol jednání, 
obzvláště pokud jde o kapitolu 22 týkající 
se regionální politiky, kapitolu 23 týkající 
se soudnictví a základních práv a kapitolu 
24 týkající se spravedlnosti, svobody a 
bezpečnosti, v době, kdy turecké politice 
dominují ústavní a soudní reformy, kdy 
evropské normy musí být zaměřením a 
kdy EU a Turecko jednají o dohodě 
o zpětném přebírání osob; naléhavě 
v tomto ohledu žádá členské státy, aby 
poskytly nový politický impuls 
k překonání stávajícího politického 
zablokování a kapitoly jednání 22, 23 a 24 
otevřely;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní 
protikorupční strategie a akčního plánu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout 
dalšího pokroku v oblasti právních 
předpisů a obecných opatření proti korupci, 
a požaduje, aby byly orgány zapojené do 
boje s korupcí více posíleny a aby jim byla 
poskytnuta větší nezávislost;

15. vybízí Turecko, aby se angažovalo 
v procesu decentralizace a smysluplné 
místní vlády, aby mohla být uspokojena 
poptávka v rozmanitých segmentech 
tureckého obyvatelstva; doporučuje 
Turecku, aby umožnilo používání jiných 
jazyků ve veřejných službách a ve správě, 
než je turečtina, a aby stáhlo své výhrady 
ohledně provádění Evropské charty místní 



AM\888692CS.doc 127/279 PE478.719v01-00

CS

samosprávy; vítá pokroky ve vytváření 
komplexní protikorupční strategie a 
akčního plánu; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
dosáhnout dalšího pokroku v oblasti 
právních předpisů a obecných opatření 
proti korupci, a požaduje, aby byly orgány 
zapojené do boje s korupcí více posíleny a 
aby jim byla poskytnuta větší nezávislost;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní 
protikorupční strategie a akčního plánu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout 
dalšího pokroku v oblasti právních 
předpisů a obecných opatření proti korupci, 
a požaduje, aby byly orgány zapojené do 
boje s korupcí více posíleny a aby jim byla 
poskytnuta větší nezávislost;

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní 
protikorupční strategie a akčního plánu a 
téměř všech doporučení hodnotících zpráv 
za rok 2005, jež prováděla skupina 
GRECO; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
dosáhnout dalšího pokroku v oblasti 
právních předpisů a obecných opatření 
proti korupci, a požaduje, aby byly orgány 
zapojené do boje s korupcí více posíleny a 
aby jim byla poskytnuta větší nezávislost; 
vybízí vládu k provedení zbývajících 
doporučení skupiny GRECO týkajících se 
„obvinění“ a „transparentnosti 
financování stran“;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní 
protikorupční strategie a akčního plánu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout 
dalšího pokroku v oblasti právních 
předpisů a obecných opatření proti
korupci, a požaduje, aby byly orgány 
zapojené do boje s korupcí více posíleny a 
aby jim byla poskytnuta větší nezávislost;

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní 
protikorupční strategie a akčního plánu; 
vybízí Turecko, aby završilo své úsilí 
o novelizaci právních předpisů týkajících 
se korupce, aby bylo možné dosáhnout 
souladu s doporučeními skupiny GRECO, 
a požaduje, aby byly orgány zapojené do 
boje s korupcí více posíleny a aby jim byla 
poskytnuta větší nezávislost;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní 
protikorupční strategie a akčního plánu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout 
dalšího pokroku v oblasti právních 
předpisů a obecných opatření proti korupci, 
a požaduje, aby byly orgány zapojené do 
boje s korupcí více posíleny a aby jim byla 
poskytnuta větší nezávislost;

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní 
protikorupční strategie a akčního plánu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout 
dalšího pokroku v oblasti právních 
předpisů a obecných opatření proti korupci, 
a požaduje, aby byly orgány zapojené do 
boje s korupcí více posíleny a aby jim byla 
poskytnuta větší nezávislost; zdůrazňuje, 
že je potřeba kvůli přeshraničním 
dopadům mezinárodních zločineckých sítí 
zvýšit spolupráci mezi EU a Tureckem 
v boji proti organizovanému zločinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní 
protikorupční strategie a akčního plánu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout 
dalšího pokroku v oblasti právních 
předpisů a obecných opatření proti korupci, 
a požaduje, aby byly orgány zapojené do 
boje s korupcí více posíleny a aby jim byla 
poskytnuta větší nezávislost;

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní 
protikorupční strategie a akčního plánu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout 
dalšího pokroku v oblasti právních 
předpisů a obecných opatření proti korupci, 
a požaduje, aby byly orgány zapojené do 
boje s korupcí více posíleny a aby jim byla 
poskytnuta větší nezávislost; vybízí 
Turecko, aby završilo své úsilí o novelizaci 
právních předpisů týkajících se korupce, 
aby bylo možné dosáhnout souladu 
s doporučeními skupiny GRECO;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní 
protikorupční strategie a akčního plánu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout 
dalšího pokroku v oblasti právních 
předpisů a obecných opatření proti korupci, 
a požaduje, aby byly orgány zapojené do 
boje s korupcí více posíleny a aby jim byla 
poskytnuta větší nezávislost;

15. vítá pokroky ve vytváření komplexní
protikorupční strategie a akčního plánu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout 
dalšího pokroku v oblasti právních 
předpisů a obecných opatření proti korupci, 
a požaduje, aby byly orgány zapojené do 
boje s korupcí více posíleny a aby jim byla 
poskytnuta větší nezávislost; konstatuje, že 
v indexu vnímání korupce sestaveném 
organizací Transparency International 
získalo Turecko hodnocení 4,4 a jeho 
výsledky v tomto ohledu jsou proto i 
nadále velmi slabé;

Or. nl

Pozměňovací návrh 223
Geoffrey Van Orden
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá k plnému uplatňování 
ústavních ustanovení zaručujících právo na 
pořádání demonstrací a vyzývá 
ministerstvo vnitra, aby dokončilo revizi 
zákona o shromažďování a demonstracích;

16. naléhavě vyzývá k plnému uplatňování 
ústavních ustanovení zaručujících právo na 
pořádání pokojných demonstrací a vyzývá 
ministerstvo vnitra, aby dokončilo revizi 
zákona o shromažďování a demonstracích;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že Turecko, jako země 
jednající o přistoupení k EU, musí zaručit 
lidská práva v praxi, včetně práva na 
svobodu náboženského vyznání všech 
svých občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 

17. konstatuje, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
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obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska
Benátské komise;

obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se všem 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznána místa 
bohoslužeb, například svatyně komunity 
Alevi, a upustí se od nezákonných 
vyvlastňovacích řízení; naléhavě vyzývá 
tureckou vládu k dosažení souladu 
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a k promítnutí stanovisek
Benátské komise do právního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání a že je třeba plně uznat práva 
menšin;
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Benátské komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv menšinových 
náboženských komunit; připomíná však, že 
je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznána místa 
bohoslužeb komunity Alevi, židovské a 
křesťanské komunity a vzdělávání těch, 
kteří patří ke komunitě aramejské 
(syrské), řecké a arménské, a dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise; vítá omluvné prohlášení 
ministerského předsedy ze dne 
23. listopadu 2011 týkající se genocidy 
z Dersimu v letech 1937–38 a vybízí 
Turecko, aby přijalo další kroky pro plné 
uznání obětí a kompenzaci jejich 
rodinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyjadřuje naději, 
že podmínky a postupy, jež z toho 
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v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

vyplynou, nebudou bránit jejich 
efektivnímu uplatňování; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

Or. bg

Pozměňovací návrh 230
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit, a očekává jejich 
úplné uplatňování; připomíná však, že je 
naléhavě třeba pokračovat v rozhodujících 
reformách v oblasti svobody myšlení, 
svědomí a náboženského vyznání, a to 
zejména tak, že se náboženským 
komunitám umožní získat právní 
subjektivitu, odstraní se veškerá omezení 
týkající se odborné přípravy, jmenování a 
následnictví duchovních, dojde 
k navrácení všech kostelů a dalších míst 
bohoslužeb, památníků, svatých míst a 
dalšího církevního, a to i movitého 
majetku jeho právoplatným vlastníkům; 
oficiálně budou uznány svatyně komunity 
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Alevi, dosáhne se souladu s příslušnými 
rozsudky Evropského soudu pro lidská 
práva a že se do právního rámce promítnou 
stanoviska Benátské komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit, včetně komunity 
Alevi, ale i řecké, arménské, aramejské a 
dalších křesťanských komunit; připomíná 
však, že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba účinného provádění 
ustanovení práva a zásadních reforem
v oblasti svobody myšlení, svědomí a 
náboženského vyznání, a to zejména tak, 
že se náboženským komunitám umožní 
získat právní subjektivitu, odstraní se 
veškerá omezení týkající se odborné 
přípravy duchovních, oficiálně budou 
uznány svatyně komunity Alevi, dosáhne 
se souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise; v této souvislosti také 
lituje, že zůstává dál uzavřen řecký 
pravoslavný seminář na Halki 
(Heybeliada);

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba provést tyto právní 
předpisy v praxi a vynaložit další úsilí 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
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náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

Or. de

Pozměňovací návrh 234
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních a jejich postupu v kněžské 
hierarchii, dojde k navrácení všech 
kostelů a dalších míst bohoslužeb spolu 
s veškerými náležitostmi a příslušenstvím 
těm, kteří na ně mají řádný nárok,
oficiálně budou uznány svatyně komunity 
Alevi, dosáhne se souladu s příslušnými 
rozsudky Evropského soudu pro lidská 
práva a že se do právního rámce a do praxe 
týkající se uznávání právní subjektivity 
náboženských komunit a používání 
duchovenského označení „ekumenický“ 



PE478.719v01-00 138/279 AM\888692CS.doc

CS

pravoslavným patriarchátem promítnou 
stanoviska Benátské komise;

Or. el

Pozměňovací návrh 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, aramejské, řecké 
i arménské komunity, dosáhne se souladu 
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a že se do právního rámce 
promítnou stanoviska Benátské komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
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přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise, a je třeba plně uznat 
práva menšin;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 
přijaty nové právní předpisy, kterými se 
mění zákon z února 2008 o nadacích a 
které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, 
že je naléhavě třeba pokračovat 
v rozhodujících reformách v oblasti 
svobody myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, a to zejména tak, že se 
náboženským komunitám umožní získat 
právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy 
duchovních, oficiálně budou uznány 
svatyně komunity Alevi, dosáhne se 
souladu s příslušnými rozsudky 
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Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise;

Evropského soudu pro lidská práva a že se 
do právního rámce promítnou stanoviska 
Benátské komise; lituje, že slovní projevy 
nenávisti vůči náboženským menšinám 
v médiích, včetně televize, jsou velmi 
rozšířené a nejsou trestány, což přispívá 
k trvale nepřátelskému prostředí vůči 
náboženským menšinám v Turecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. znovu vyjadřuje své obavy ohledně 
plného a účinného dodržování svobody 
náboženského vyznání menšin v Turecku; 
poukazuje zejména na neřešené a závažné 
otázky, jako je vytváření negativního 
obrazu misionářů, například v médiích, 
bránění vzdělávání kněžích, neuznání 
právní subjektivity menšinových 
náboženských komunit, zabavování 
majetku, diskriminační praktiky 
v souvislosti s osobními doklady; 
zdůrazňuje, že svoboda provádění 
bohoslužeb je však jen jedním z aspektů 
práva na svobodu náboženského vyznání, 
neboť tato svoboda zahrnuje i svobodu 
změnit své náboženství a také projevovat 
náboženství při výuce, v praxi a při 
dodržování obyčejů, a to samostatně či 
v kolektivu, na soukromé, veřejné či 
institucionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Emine Bozkurt
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Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá tureckou vládu, aby vyřešila 
otázku osob odmítajících vojenskou 
službu z důvodu svědomí v souladu 
s rozhodnutím Ülke vs. Turecko a dalšími 
souvisejícími rozhodnutími Evropského 
soudu pro lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. znovu vyjadřuje své obavy 
v souvislosti s vlastnictvím majetku a 
majetkovými právy menšin, například 
potížemi v oblasti majetku, s nimiž se 
setkala aramejská (syrská) komunita; a 
vyzývá vládu, aby zajistila, že klášter 
svatého Gabriela, který byl založen v roce 
397 n. l., nebude zbaven svých pozemků a 
bude chráněn v celém rozsahu; dále 
vyjadřuje své obavy ohledně nezákonného 
přisvojování si značné části majetku, který 
historicky a právně náleží starověkým 
aramejským (syrským) klášterům, církvím 
a vlastníkům v jihovýchodním Turecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Geoffrey Van Orden
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; 
naléhavě vyzývá tureckou vládu, aby 
věnovala zvláštní pozornost vzdělávacím 
materiálům používaným ve školství, které 
by měly odrážet pluralitu turecké 
společnosti, odstraňovat předsudky a 
prosazovat plné akceptování všech 
náboženských komunit, a zdůrazňuje, že 
je zapotřebí nezaujatých vzdělávacích 
materiálů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; 
naléhavě vyzývá tureckou vládu, aby 
věnovala zvláštní pozornost vzdělávacím 
materiálům používaným ve školství, které 
by měly odrážet pluralitu turecké 
společnosti, odstraňovat předsudky a 
prosazovat plné akceptování všech 
náboženských komunit, a zdůrazňuje, že je 
zapotřebí nezaujatých vzdělávacích 
materiálů;

18. vyzývá vládu, aby zajistila, že
vzdělávací materiály používané ve školství
odrážejí pluralitu turecké společnosti, 
odstraňují předsudky a prosazují
akceptování všech menšin a náboženských 
komunit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 243
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; naléhavě 
vyzývá tureckou vládu, aby věnovala 
zvláštní pozornost vzdělávacím 
materiálům používaným ve školství, které 
by měly odrážet pluralitu turecké 
společnosti, odstraňovat předsudky a 
prosazovat plné akceptování všech 
náboženských komunit, a zdůrazňuje, že je 
zapotřebí nezaujatých vzdělávacích 
materiálů;

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny a rovnost 
žen a mužů; naléhavě vyzývá tureckou 
vládu, aby věnovala zvláštní pozornost 
revizi vzdělávacích materiálů používaných
ve školství, které by měly odrážet pluralitu 
turecké společnosti, odstraňovat předsudky 
a prosazovat plné akceptování všech 
náboženských komunit, a zdůrazňuje, že je 
zapotřebí nezaujatých vzdělávacích 
materiálů; vítá vznik komise pro rovnost 
žen a mužů v rámci ministerstva školství a 
její úspěchy, pokud jde o odstraňování 
sexistického jazyka, obrázků a výrazů ze 
vzdělávacích materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; naléhavě 

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; naléhavě 
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vyzývá tureckou vládu, aby věnovala 
zvláštní pozornost vzdělávacím 
materiálům používaným ve školství, které 
by měly odrážet pluralitu turecké 
společnosti, odstraňovat předsudky a
prosazovat plné akceptování všech 
náboženských komunit, a zdůrazňuje, že je 
zapotřebí nezaujatých vzdělávacích 
materiálů;

vyzývá tureckou vládu, aby odstranila ze 
vzdělávacích materiálů používaných ve 
školství předsudky a pomluvy vůči 
náboženským menšinám, neboť by měly 
prosazovat plné akceptování všech 
náboženských komunit a odrážet 
náboženskou pluralitu turecké 
společnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; naléhavě 
vyzývá tureckou vládu, aby věnovala 
zvláštní pozornost vzdělávacím materiálům 
používaným ve školství, které by měly 
odrážet pluralitu turecké společnosti, 
odstraňovat předsudky a prosazovat plné 
akceptování všech náboženských komunit, 
a zdůrazňuje, že je zapotřebí nezaujatých 
vzdělávacích materiálů;

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; naléhavě 
vyzývá tureckou vládu, aby věnovala 
zvláštní pozornost vzdělávacím materiálům 
používaným ve školství, které by měly 
odrážet národnostní a náboženskou 
pluralitu turecké společnosti, odstraňovat 
předsudky a prosazovat plné akceptování 
všech náboženských komunit a menšin, a 
zdůrazňuje, že je zapotřebí nezaujatých 
vzdělávacích materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; naléhavě 
vyzývá tureckou vládu, aby věnovala 
zvláštní pozornost vzdělávacím materiálům 
používaným ve školství, které by měly 
odrážet pluralitu turecké společnosti, 
odstraňovat předsudky a prosazovat plné 
akceptování všech náboženských komunit, 
a zdůrazňuje, že je zapotřebí nezaujatých 
vzdělávacích materiálů;

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; naléhavě 
vyzývá tureckou vládu, aby věnovala 
zvláštní pozornost vzdělávacím materiálům 
používaným ve školství, které by měly 
odrážet pluralitu smýšlení turecké 
společnosti, odstraňovat předsudky a 
prosazovat plné akceptování všech 
náboženských i ostatních menšinových 
komunit, a zdůrazňuje, že je zapotřebí 
nezaujatých vzdělávacích materiálů;
s úlevou konstatuje, že byli propuštěni 
studenti, kteří byli 18 měsíců neoprávněně 
zadržováni za to, že požadovali svobodné 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; naléhavě 
vyzývá tureckou vládu, aby věnovala 
zvláštní pozornost vzdělávacím materiálům 
používaným ve školství, které by měly 
odrážet pluralitu turecké společnosti, 
odstraňovat předsudky a prosazovat plné 
akceptování všech náboženských komunit, 
a zdůrazňuje, že je zapotřebí nezaujatých 
vzdělávacích materiálů;

18. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; naléhavě 
vyzývá tureckou vládu, aby věnovala 
zvláštní pozornost vzdělávacím materiálům 
používaným ve školství, které by měly 
odrážet pluralitu turecké společnosti, 
odstraňovat diskriminaci, předsudky a 
prosazovat plné akceptování všech 
náboženských komunit, a zdůrazňuje, že je 
zapotřebí nezaujatých vzdělávacích 
materiálů; požaduje, aby bylo zrušeno 
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povinné náboženské vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Turecko, aby plně 
respektovalo právo hovořit mateřským 
jazykem a toto právo bylo zakotveno i 
v jeho nové ústavě. Doporučuje, aby se 
umožnilo školám nabízet vzdělání 
v mateřském jazyce a byl za tímto účelem 
upraven článek 42 turecké ústavy. Dále 
doporučuje změnit současné právní 
předpisy týkající se správy na úrovni 
provincií a předpisy týkající se příjmení a 
abecedy vzhledem k tomu, aby mohli svůj 
jazyk svobodně používat Kurdové a další 
menšiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. naléhavě vyzývá turecké orgány, aby 
přijaly rozhodná a účinná opatření v boji 
proti projevům antisemitismu, a šly tak 
příkladem celému regionu;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 250
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18а. vyzývá Turecko, aby zvýšilo své úsilí 
v oblasti boje proti náboženské 
nesnášenlivosti a aby přijalo kroky 
k tomu, aby se předcházelo útokům na 
křesťanské kněží a představitele 
křesťanských komunit;

Or. bg

Pozměňovací návrh 251
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; opětovně navrhuje, 
aby se přikročilo k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
významnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře a v politice; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
posílily aktivní zapojení a účast žen 
v politice;

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; opětovně navrhuje, 
aby se přikročilo k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
významnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře a v politice; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
posílily aktivní zapojení a účast žen 
v politice;

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; vyzývá podnikatelskou 
sféru, aby aktivně podporovala a přijímala 
konkrétní iniciativy s cílem zajistit 
významnou účast žen v podnikové sféře; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
posílily aktivní zapojení a účast žen 
v politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; opětovně navrhuje, 
aby se přikročilo k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
významnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře a v politice; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
posílily aktivní zapojení a účast žen 
v politice;

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; vyzdvihuje různé 
návrhy, jejichž cílem je zajistit významnou 
účast žen na všech úrovních v podnikové a 
veřejné sféře a v politice; vyzývá zejména 
politické strany, aby posílily aktivní 
zapojení a účast žen v politice;

Or. de
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Pozměňovací návrh 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; opětovně navrhuje, 
aby se přikročilo k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
významnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře a v politice; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
posílily aktivní zapojení a účast žen 
v politice;

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; opětovně zdůrazňuje 
potřebu posílení zvláštních opatření 
s cílem zajistit významnou účast žen na 
všech úrovních v podnikové a veřejné sféře 
a v politice; vyzývá zejména politické 
strany, aby posílily aktivní zapojení a účast 
žen v politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; opětovně navrhuje, aby 
se přikročilo k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
významnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře a v politice; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
posílily aktivní zapojení a účast žen v 
politice;

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; opětovně navrhuje, aby 
se přikročilo k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
významnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře a v politice;
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Or. en

Pozměňovací návrh 256
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; opětovně navrhuje, aby 
se přikročilo k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
významnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře a v politice; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
posílily aktivní zapojení a účast žen 
v politice;

19. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, a tím potírala chudobu žen a 
zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; opětovně navrhuje, aby 
se přikročilo k zavedení systému 
vyhrazených kvót s cílem zajistit 
významnou účast žen na všech úrovních 
v podnikové a veřejné sféře a v politice; 
vyzývá zejména politické strany, aby 
posílily aktivní zapojení a účast žen 
v politice; vítá snahu turecké vlády zvýšit 
počet dívek na školách, díky níž se na 
úrovni základního vzdělávání podařilo 
rozdíl mezi dívkami a chlapci téměř 
odstranit, a vyzývá tureckou vládu, aby 
přijala veškerá nutná opatření, aby se 
tento rozdíl podařilo minimalizovat i na 
úrovni středoškolského vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vítá skutečnost, že po volbách 
konaných v červnu 2011 zasedlo do 
tureckého parlamentu více žen, a vyzývá 
politické strany, aby dále posilovaly 
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aktivní zapojení žen a jejich účast 
v politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 
podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu; naléhavě vyzývá vládu, aby dále na 
všech úrovních vystupňovala své úsilí na 
boj proti vraždám ze cti, domácímu násilí a 
nuceným sňatkům, a to především 
vymáháním a posílením zákona č. 4320 
o ochraně rodiny, jehož uplatňování ze 
strany policie a soudního systému bude 
pečlivě sledovat, dále tak, že bude účinně 
sledovat, zda obce plně dodržují povinnost 
poskytovat adekvátní přístřeší ženám a 
nezletilým osobám v ohrožení, a že zavede 
systém následné pomoci ženám a 
nezletilým osobám, které tato útočiště 
opustí, aby se jim dostalo vhodné 
psychologické podpory, právní pomoci a 
zdravotní péče a aby se zajistilo jejich 
opětovné začlenění do společnosti; vítá 
úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 
politiku, které spočívá v navýšení počtu a 
zlepšení kvality takových příbytků, a také 
jeho rozhodnutí umožňující i soukromým 
subjektům poskytovat taková útočiště jako 
další zdroj pomoci pro ženy a nezletilé 
osoby v ohrožení;

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 
podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu; naléhavě vyzývá vládu, aby dále na 
všech úrovních vystupňovala své úsilí na 
boj proti vraždám ze cti, domácímu násilí a 
nuceným sňatkům a dětským nevěstám, a 
to především změnou zákona č. 4320 
o ochraně rodiny, aby bylo zajištěno, že 
bude všestranně uplatňován bez ohledu 
na rodinný stav a vztah mezi obětí a 
agresorem, včetně účinných zákonných 
mechanismů náhrady škody a 
mechanismů ochrany, a dále tak, že bude 
účinně sledovat, zda obce plně dodržují 
povinnost poskytovat adekvátní přístřeší 
ženám a nezletilým osobám v ohrožení, že 
zajistí bezpečnost příbytků a zapojí 
náležitě proškolené a placené pracovníky 
sociálních služeb, přičemž zajistí 
prostřednictvím kurzů odborné přípravy, 
aby byly ženám v příbytcích poskytnuty 
náležité informace, jak si vybudovat 
samostatný nový život pro sebe a své děti,
a že zavede systém následné pomoci 
ženám a nezletilým osobám, které tato 
útočiště opustí, aby se jim dostalo vhodné 
psychologické podpory, právní pomoci a 
zdravotní péče a aby se zajistilo jejich 
opětovné začlenění do společnosti; vítá 
úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 
politiku, které spočívá v navýšení počtu a 
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zlepšení kvality takových příbytků, a také 
jeho rozhodnutí umožňující i soukromým 
subjektům poskytovat taková útočiště jako 
další zdroj pomoci pro ženy a nezletilé 
osoby v ohrožení; vítá nedávný oběžník 
Vysoké rady soudců a státních zástupců 
č. 18, v němž je stanoveno, že provádění 
ochranných opatření v případech 
domácího násilí již nebude odkládáno až 
po vynesení rozsudku a že veškerá státní 
zastupitelství v celé zemi vytvoří 
specializované jednotky pro případy 
domácího násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 
podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu; naléhavě vyzývá vládu, aby dále na 
všech úrovních vystupňovala své úsilí na 
boj proti vraždám ze cti, domácímu násilí a 
nuceným sňatkům, a to především 
vymáháním a posílením zákona č. 4320 
o ochraně rodiny, jehož uplatňování ze 
strany policie a soudního systému bude 
pečlivě sledovat, dále tak, že bude účinně 
sledovat, zda obce plně dodržují povinnost 
poskytovat adekvátní přístřeší ženám a 
nezletilým osobám v ohrožení, a že zavede 
systém následné pomoci ženám a 
nezletilým osobám, které tato útočiště 
opustí, aby se jim dostalo vhodné 
psychologické podpory, právní pomoci a 
zdravotní péče a aby se zajistilo jejich 
opětovné začlenění do společnosti; vítá 
úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 
podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu; povzbuzuje vládu v úsilí na všech 
úrovních v oblasti boje proti vraždám ze 
cti, domácímu násilí a nuceným sňatkům, a 
to především vymáháním a posílením 
zákona č. 4320 o ochraně rodiny, jehož 
uplatňování ze strany policie a soudního 
systému bude pečlivě sledovat, dále tak, že 
bude účinně sledovat, zda obce plně 
dodržují povinnost poskytovat adekvátní 
přístřeší ženám a nezletilým osobám 
v ohrožení, a že zavede systém následné 
pomoci ženám a nezletilým osobám, které 
tato útočiště opustí, aby se jim dostalo 
vhodné psychologické podpory, právní 
pomoci a zdravotní péče a aby se zajistilo 
jejich opětovné začlenění do společnosti; 
vítá úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 
politiku, které spočívá v navýšení počtu a 
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politiku, které spočívá v navýšení počtu a 
zlepšení kvality takových příbytků, a také 
jeho rozhodnutí umožňující i soukromým 
subjektům poskytovat taková útočiště jako 
další zdroj pomoci pro ženy a nezletilé 
osoby v ohrožení;

zlepšení kvality takových příbytků, a také 
jeho rozhodnutí umožňující i soukromým 
subjektům poskytovat taková útočiště jako 
další zdroj pomoci pro ženy a nezletilé 
osoby v ohrožení; vyzývá vládu a 
Parlament, aby završily legislativní proces 
k přijetí návrhu zákona o ochraně žen a 
rodinných příslušníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 
podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu; naléhavě vyzývá vládu, aby dále na 
všech úrovních vystupňovala své úsilí na 
boj proti vraždám ze cti, domácímu násilí a 
nuceným sňatkům, a to především 
vymáháním a posílením zákona č. 4320 
o ochraně rodiny, jehož uplatňování ze 
strany policie a soudního systému bude 
pečlivě sledovat, dále tak, že bude účinně 
sledovat, zda obce plně dodržují povinnost 
poskytovat adekvátní přístřeší ženám a 
nezletilým osobám v ohrožení, a že zavede 
systém následné pomoci ženám a 
nezletilým osobám, které tato útočiště 
opustí, aby se jim dostalo vhodné 
psychologické podpory, právní pomoci a 
zdravotní péče a aby se zajistilo jejich 
opětovné začlenění do společnosti; vítá 
úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 
politiku, které spočívá v navýšení počtu a 
zlepšení kvality takových příbytků, a také 
jeho rozhodnutí umožňující i soukromým 
subjektům poskytovat taková útočiště jako 
další zdroj pomoci pro ženy a nezletilé 

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 
podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu; naléhavě vyzývá vládu, aby dále na 
všech úrovních vystupňovala své úsilí na 
boj proti takzvaným vraždám ze cti, 
domácímu násilí a nuceným sňatkům, a to 
především vymáháním a posílením zákona 
č. 4320 o ochraně rodiny, jehož 
uplatňování ze strany policie a soudního 
systému bude pečlivě sledovat, dále tak, že 
bude účinně sledovat, zda obce plně 
dodržují povinnost poskytovat adekvátní 
přístřeší ženám a nezletilým osobám 
v ohrožení, a že zavede systém následné 
pomoci ženám a nezletilým osobám, které 
tato útočiště opustí, aby se jim dostalo 
vhodné psychologické podpory, právní 
pomoci a zdravotní péče a aby se zajistilo 
jejich opětovné začlenění do společnosti; 
vítá úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 
politiku, které spočívá v navýšení počtu a 
zlepšení kvality takových příbytků, a také 
jeho rozhodnutí umožňující i soukromým 
subjektům poskytovat taková útočiště jako 
další zdroj pomoci pro ženy a nezletilé 
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osoby v ohrožení; osoby v ohrožení;

Or. nl

Pozměňovací návrh 261
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 
podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu; naléhavě vyzývá vládu, aby dále na 
všech úrovních vystupňovala své úsilí na 
boj proti vraždám ze cti, domácímu násilí a 
nuceným sňatkům, a to především 
vymáháním a posílením zákona č. 4320 
o ochraně rodiny, jehož uplatňování ze 
strany policie a soudního systému bude 
pečlivě sledovat, dále tak, že bude účinně 
sledovat, zda obce plně dodržují povinnost 
poskytovat adekvátní přístřeší ženám a 
nezletilým osobám v ohrožení, a že zavede 
systém následné pomoci ženám a 
nezletilým osobám, které tato útočiště 
opustí, aby se jim dostalo vhodné 
psychologické podpory, právní pomoci a 
zdravotní péče a aby se zajistilo jejich 
opětovné začlenění do společnosti; vítá 
úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 
politiku, které spočívá v navýšení počtu a 
zlepšení kvality takových příbytků, a také 
jeho rozhodnutí umožňující i soukromým 
subjektům poskytovat taková útočiště jako 
další zdroj pomoci pro ženy a nezletilé 
osoby v ohrožení;

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 
podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu; naléhavě vyzývá vládu, aby dále na 
všech úrovních vystupňovala své úsilí na 
boj proti vraždám ze cti, domácímu násilí a 
nuceným sňatkům, a to především 
nalezením široké shody se skupinami na 
ochranu práv žen ohledně návrhu zákona 
o ochraně žen a rodinných příslušníků 
před násilím, vymáháním a posílením 
zákona č. 4320 o ochraně rodiny, jehož 
uplatňování ze strany policie a soudního 
systému bude pečlivě sledovat, dále tak, že 
bude účinně sledovat, zda obce plně 
dodržují povinnost poskytovat adekvátní 
přístřeší ženám a nezletilým osobám 
v ohrožení, a že zavede systém následné 
pomoci ženám a nezletilým osobám, které 
tato útočiště opustí, aby se jim dostalo 
vhodné psychologické podpory, právní 
pomoci a zdravotní péče a aby se zajistilo 
jejich opětovné začlenění do společnosti; 
vítá úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 
politiku, které spočívá v navýšení počtu a 
zlepšení kvality takových příbytků, a také 
jeho rozhodnutí umožňující i soukromým 
subjektům poskytovat taková útočiště jako 
další zdroj pomoci pro ženy a nezletilé 
osoby v ohrožení;

Or. en



AM\888692CS.doc 155/279 PE478.719v01-00

CS

Pozměňovací návrh 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 
podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu; naléhavě vyzývá vládu, aby dále na 
všech úrovních vystupňovala své úsilí na 
boj proti vraždám ze cti, domácímu násilí a 
nuceným sňatkům, a to především 
vymáháním a posílením zákona č. 4320 
o ochraně rodiny, jehož uplatňování ze 
strany policie a soudního systému bude 
pečlivě sledovat, dále tak, že bude účinně 
sledovat, zda obce plně dodržují povinnost 
poskytovat adekvátní přístřeší ženám a 
nezletilým osobám v ohrožení, a že zavede 
systém následné pomoci ženám a 
nezletilým osobám, které tato útočiště 
opustí, aby se jim dostalo vhodné 
psychologické podpory, právní pomoci a 
zdravotní péče a aby se zajistilo jejich 
opětovné začlenění do společnosti; vítá 
úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 
politiku, které spočívá v navýšení počtu a 
zlepšení kvality takových příbytků, a také 
jeho rozhodnutí umožňující i soukromým 
subjektům poskytovat taková útočiště jako 
další zdroj pomoci pro ženy a nezletilé 
osoby v ohrožení;

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 
podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na 
ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu; naléhavě vyzývá vládu, aby dále na 
všech úrovních vystupňovala své úsilí na 
boj proti vraždám ze cti, zakořeněnému 
problému domácího násilí a nuceným 
sňatkům, a to především provedením 
celkové revize zákona č. 4320 o ochraně 
rodiny, aby se zajistilo, že tento zákon 
bude chránit všechny vdané i neprovdané 
ženy, a následným důkladným 
vymáháním, posílením a sledováním jeho 
budoucího uplatňování ze strany policie a 
soudního systému, dále tak, že bude účinně 
sledovat, zda obce plně dodržují povinnost 
poskytovat adekvátní přístřeší všem ženám 
a nezletilým osobám v ohrožení, a že 
zavede systém následné pomoci všem 
ženám a nezletilým osobám, které tato 
útočiště opustí, aby se jim dostalo vhodné 
psychologické podpory, právní pomoci a 
zdravotní péče a aby se zajistilo jejich 
opětovné začlenění do společnosti; vítá 
úsilí ministerstva pro rodinu a sociální 
politiku, které spočívá v navýšení počtu a 
zlepšení kvality takových příbytků, a také 
jeho rozhodnutí umožňující i soukromým 
subjektům poskytovat taková útočiště jako 
další zdroj pomoci pro ženy a nezletilé 
osoby v ohrožení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 263
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá tureckou vládu, aby vůči 
násilí páchanému na ženách zaujala 
politiku nulové tolerance;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. je znepokojen nepoměrně velkou 
mírou chudoby mezi dětmi; vyzývá 
Turecko, aby vypracovalo komplexní 
strategii pro boj proti dětské chudobě a 
dětské práci; vítá ratifikaci Úmluvy Rady 
Evropy o ochraně dětí před sexuálním 
vykořisťováním a sexuálním 
zneužíváním; naléhavě vyzývá Turecko, 
aby intenzivněji bojovalo proti domácímu 
násilí na dětech; 

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. zdůrazňuje význam účinné 
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koordinace, aby se zajistilo, že bude 
zohledňována rovnost žen a mužů; vítá 
proto snahu turecké vlády posílit 
v otázkách zohledňování rovnosti žen a 
mužů spolupráci mezi státními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 20c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. je potěšen, že policisté, zdravotnický 
personál, soudci a státní zástupci jsou i 
nadále školeni v otázkách předcházení 
domácímu násilí; za účelem doplnění této 
snahy konstatuje, že je zapotřebí 
mechanismu, který by odhaloval a 
vyšetřoval ty, kdo oběti neochránili a 
nepomohli jim;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 
sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována;
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předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů; poukazuje na 
to, že je třeba podniknout další kroky 
v boji proti homofobii a jakékoli 
diskriminaci, pronásledování či násilí na 
základě sexuální orientace; opětovně 
vyzývá tureckou vládu, aby tureckým 
ozbrojeným silám nařídila, aby ustoupily 
od klasifikace homosexuality jakožto 
„psychosexuálního“ onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 
sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 
předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů; poukazuje na 
to, že je třeba podniknout další kroky 
v boji proti homofobii a jakékoli 
diskriminaci, pronásledování či násilí na 
základě sexuální orientace; opětovně 
vyzývá tureckou vládu, aby tureckým 
ozbrojeným silám nařídila, aby ustoupily 
od klasifikace homosexuality jakožto 
„psychosexuálního“ onemocnění;

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 
sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 
předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
za skupinu S&D
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
za skupinu ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 
sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 
předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů; poukazuje na 
to, že je třeba podniknout další kroky 
v boji proti homofobii a jakékoli 
diskriminaci, pronásledování či násilí na 
základě sexuální orientace; opětovně 
vyzývá tureckou vládu, aby tureckým 
ozbrojeným silám nařídila, aby ustoupily 
od klasifikace homosexuality jakožto 
„psychosexuálního“ onemocnění;

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 
sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 
předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů, včetně 
ochrany před diskriminací na základě 
sexuální orientace a pohlavní identity; 
poukazuje na to, že je třeba podniknout 
účinné právní a politické kroky v boji 
proti homofobii, transfobii a jakékoli 
diskriminaci, pronásledování – včetně těch 
páchaných policejními složkami a 
politickými představiteli – či násilí na 
základě sexuální orientace či pohlavní 
identity; vyjadřuje politování nad tím, že 
gayové, lesbické ženy, bisexuálové a 
transsexuálové, včetně transsexuálních 
pracovníků v sexuálním průmyslu, jsou 
často stíháni na základě zákona 
o přestupcích a ustanovení 
o „nemorálním chování“; opětovně 
vyzývá tureckou vládu, aby tureckým 
ozbrojeným silám nařídila, aby ustoupily 
od klasifikace homosexuality jakožto 
„psychosexuálního“ onemocnění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 
sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 
předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů; poukazuje na 
to, že je třeba podniknout další kroky v boji 
proti homofobii a jakékoli diskriminaci, 
pronásledování či násilí na základě 
sexuální orientace; opětovně vyzývá 
tureckou vládu, aby tureckým ozbrojeným 
silám nařídila, aby ustoupily od klasifikace 
homosexuality jakožto „psychosexuálního“ 
onemocnění;

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 
sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 
předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů, včetně 
ochrany před diskriminací na základě 
sexuální orientace a pohlavní identity; 
poukazuje na to, že je třeba podniknout 
účinné právní a politické kroky v boji 
proti homofobii, transfobii a jakékoli 
diskriminaci, pronásledování – včetně těch 
páchaných policejními složkami a 
politickými představiteli – či násilí na 
základě sexuální orientace či pohlavní 
identity; vyjadřuje politování nad tím, že 
gayové, lesbické ženy, bisexuálové a 
transsexuálové, včetně transsexuálních 
pracovníků v sexuálním průmyslu, jsou 
často stíháni na základě zákona 
o přestupcích a ustanovení 
o „nemorálním chování“; opětovně 
vyzývá tureckou vládu, aby tureckým 
ozbrojeným silám nařídila, aby ustoupily 
od klasifikace homosexuality jakožto 
„psychosexuálního“ onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Emine Bozkurt
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 
sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 
předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů; poukazuje na 
to, že je třeba podniknout další kroky v boji 
proti homofobii a jakékoli diskriminaci, 
pronásledování či násilí na základě 
sexuální orientace; opětovně vyzývá 
tureckou vládu, aby tureckým ozbrojeným 
silám nařídila, aby ustoupily od klasifikace 
homosexuality jakožto „psychosexuálního“ 
onemocnění;

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 
sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 
předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů; poukazuje na 
to, že je třeba podniknout další kroky v boji 
proti homofobii a jakékoli diskriminaci, 
pronásledování či násilí na základě 
sexuální orientace, včetně násilí na 
transsexuálních osobách; opětovně 
vyzývá tureckou vládu, aby tureckým 
ozbrojeným silám nařídila, aby ustoupily 
od klasifikace homosexuality jakožto 
„psychosexuálního“ onemocnění; vyzývá 
tureckou vládu, aby pokračovala ve své 
práci v otázce práv Romů;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, 
aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez 
ohledu na pohlaví, pohlavní identitu, 
rasový či etnický původ, náboženství či 
víru, zdravotní postižení, věk či sexuální 
orientaci a aby tato rovnost byla účinně 
prosazována; vyzývá vládu Turecka, aby 
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sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 
předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů; poukazuje na 
to, že je třeba podniknout další kroky v boji 
proti homofobii a jakékoli diskriminaci, 
pronásledování či násilí na základě 
sexuální orientace; opětovně vyzývá 
tureckou vládu, aby tureckým ozbrojeným 
silám nařídila, aby ustoupily od klasifikace 
homosexuality jakožto „psychosexuálního“ 
onemocnění;

sblížila turecké právní předpisy s acquis 
communautaire EU a přijala právní 
předpisy zřizující antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů; poukazuje na 
to, že je třeba podniknout další kroky v boji 
proti homofobii a jakékoli diskriminaci, 
pronásledování či násilí na základě 
sexuální orientace; opětovně vyzývá 
tureckou vládu, aby tureckým ozbrojeným 
silám nařídila, aby ustoupily od klasifikace 
homosexuality jakožto „psychosexuálního“ 
onemocnění; konstatuje, že Turecko je 
členem Organizace islámské konference, 
což je organizace, která omezuje lidská 
práva na ta, která jsou zakotvena právem 
šaría, což je v rozporu se základními 
zásadami EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyjadřuje své obavy o gaye, lesbické 
ženy, bisexuály a transsexuály, zejména 
o oběti nesprávného zacházení, mučení a 
svévolného zadržování, a to v návaznosti 
na prohlášení ministra vnitra, který 
o homosexualitě hovoří jako o něčem 
nemorálním, nedůstojném a nelidském, 
vyjadřuje své znepokojení nad 
nepřiměřeně shovívavými rozsudky a 
polehčujícími okolnostmi, které jsou 
brány v úvahu u osob, které páchají násilí 
na gayích, lesbických ženách, bisexuálech 
a transsexuálech; konstatuje proto, že 
jsou zapotřebí další opatření proti 
homofobii a diskriminaci na základě 
sexuální orientace, jak bylo členským 
státům Rady Evropy nařízeno 
doporučením Výboru ministrů 
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o opatřeních v boji proti diskriminaci na 
základě sexuální orientace a pohlavní 
identity; požaduje, aby byl návrh zákona 
o vytvoření antidiskriminační rady 
prosazující rovnost občanů uveden do 
souladu s normami EU, a to zejména 
v oblasti pohlaví a sexuální orientace; 
naléhavě vyzývá národní a místní orgány, 
aby učinily přítrž dalším vraždám 
transsexuálních osob, včetně těch, které 
poskytují sexuální služby za úplatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na 
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice 
užitečný rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině 
na otevřené a skutečně demokratické 
diskuzi o kurdské otázce, a vyjadřuje 
znepokojení nad vysokým počtem 
trestních řízení vedených proti 
spisovatelům a novinářům, kteří 
o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 

22. povzbuzuje vládu v úsilí o dosažení 
politického řešení kurdské otázky;
naléhavě vyzývá všechny politické síly, 
aby spolupracovaly na dosažení posíleného
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu, a trvá na tom, 
aby Kurdská strana pracujících, stejně 
jako všechny její spřízněné a přední 
organizace, zanechaly veškeré teroristické 
činnosti a skutečně se zapojily do 
mírového demokratického politického 
procesu; 
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bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na 
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 
bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu;

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; v této 
souvislosti považuje za nesmírně důležité 
právo na vzdělání v rodném jazyce a právo 
na užívání kurdského jazyka při 
jednáních s úřady na místní úrovni;
vyzývá vládu Turecka, aby zintenzivnila 
své úsilí na další podporu 
socioekonomického rozvoje na 
jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 
bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 276
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na 
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 
bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu;

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování; vyzývá 
vládu Turecka, aby zintenzivnila své úsilí 
na další podporu socioekonomického 
rozvoje na jihovýchodě země; zastává 
názor, že ústavní reforma představuje 
velice užitečný rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 
bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na 
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 
bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu;

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na 
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje vážné 
znepokojení nad vysokým počtem trestních 
řízení vedených proti spisovatelům a 
novinářům, kteří o kurdské otázce píší, a 
nad zdlouhavým vězněním během 
probíhajícího soudního stíhání tisíců 
aktivních členů Strany pro mír a 
demokracii, mezi nimiž je stále více 
demokraticky zvolených kurdských 
politiků, starostů a členů regionálních a 
obecních rad, právníků a bojovníků za 
lidská práva ve spojitosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na 
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 
bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu;

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na 
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a odsuzuje vysoký počet
trestních řízení vedených proti 
spisovatelům a novinářům, kteří o kurdské 
otázce píší, a zatčení a politické obtěžování 
mnoha kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad, 
právníků, protestujících a bojovníků za 
lidská práva ve spojitosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu a 
dalšími politickými procesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
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spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na 
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 
bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu;

spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 
bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu; zdůrazňuje, že je 
důležité zapojení do diskusí o kurdské 
otázce na půdě demokratických institucí, 
zejména tureckého Velkého národního 
shromáždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo 
pružnost a zintenzivnilo své úsilí na 
dosažení politického řešení kurdské otázky, 
a vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního a 
socioekonomického začlenění a účasti 
občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
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Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na 
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 
bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu;

Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na 
další podporu socioekonomického rozvoje 
na jihovýchodě země; zastává názor, že 
ústavní reforma představuje velice užitečný 
rámec pro podporu procesu 
demokratického otevírání; připomíná, že 
politické řešení se může zakládat jedině na 
otevřené a skutečně demokratické diskuzi 
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, místně 
zvolených starostů a členů obecních rad a 
bojovníků za lidská práva ve spojitosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu; vyzývá tureckou 
vládu, aby zajistila bezpečnost regionu 
před nezákonnými ozbrojenými 
organizacemi a aby byl vytvořen smírný 
základ k tomu, aby politici kurdského 
původu vedli svobodnou a pluralistickou 
diskusi;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá a očekává urychlené provedení 
nedávno přijatého prohlášení turecké 
vlády o opětovném otevření školy pro 
řeckou menšinu na ostrově Gökçeada 
(Imbros), což představuje pozitivní krok 
k ochraně dvojí kultury na tureckých 
ostrovech Gökçeada (Imbros) a Bozcaada 
(Tenedos) v souladu s rezolucí 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
č. 1625; konstatuje však, že jsou zapotřebí 
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další kroky k řešení problémů, s nimiž se 
příslušníci řecké menšiny potýkají, 
zejména v souvislosti s jejich majetkovými 
právy;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. bere na vědomí komplexní strategii 
realizovanou tureckou vládou, která 
spočívá v dalším posilování 
demokratických práv a svobod občanů 
tím, že je věnována náležitá pozornost 
jejich potřebám kulturního, sociálního a 
hospodářského rozvoje; bere na vědomí, 
že ústavní reforma skýtá velmi užitečný 
rámec na podporu otevřenosti 
k demokracii; žádá veškeré politické síly, 
aby spolupracovaly k dosažení cíle 
posíleného politického dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá konstruktivní kroky, jež byly 
přijaty stranami zapojenými v kurdském 
konfliktu v první polovině roku 2011, 
konkrétně opakované příměří ze strany 
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Kurdské strany pracujících a turecké 
vlády a navázání dialogu s panem 
Abdullahem Öcalanem; vyjadřuje 
politování nad tím, že došlo k zastavení 
jednání a znovu se stupňuje násilí; vyzývá 
tureckou vládu, aby co nejdříve obnovila 
jednání a zlepšila podmínky vazby pana 
Öcalana, konkrétně co se týče ustanovení 
o izolaci, která jsou uplatňována od 
17. července 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
komplexní a nezávislé prošetření 
současných i minulých aktivit turecké 
armády, zejména údajného používání 
chemických zbraní; vyzývá Turecko, aby 
Organizaci pro zákaz chemických zbraní 
umožnilo přístup do všech příslušných 
zařízení a zpřístupnilo veškeré souvisící 
dokumenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
právní předpisy v oblasti pracovních práv a 

23. vítá snahu tureckých orgánů, aby byly 
právní předpisy v oblasti pracovních práv a 
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práv odborů sladěny se standardy Evropské 
unie a s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, jelikož odstranění veškerých 
překážek plnohodnotného uplatňování 
pracovních a odborářských práv zajistí, 
aby byl současný výrazný hospodářský 
pokrok doprovázen rozsáhlejším šířením 
bohatství vytvořeného hospodářským 
růstem do celé turecké společnosti, což 
povede k vytvoření dalšího růstového 
potenciálu;

práv odborů sladěny se standardy Evropské 
unie a s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly 
právní předpisy v oblasti pracovních práv a 
práv odborů sladěny se standardy Evropské 
unie a s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, jelikož odstranění veškerých 
překážek plnohodnotného uplatňování 
pracovních a odborářských práv zajistí, aby 
byl současný výrazný hospodářský pokrok 
doprovázen rozsáhlejším šířením bohatství 
vytvořeného hospodářským růstem do celé 
turecké společnosti, což povede 
k vytvoření dalšího růstového potenciálu;

23. vítá snahu tureckých orgánů, aby byly 
právní předpisy v oblasti pracovních práv a 
práv odborů sladěny se standardy Evropské 
unie a s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, a s potěšením bere na vědomí 
politickou vůli turecké vlády v tomto 
směru, jelikož odstranění veškerých 
překážek plnohodnotného uplatňování 
pracovních a odborářských práv zajistí, aby 
byl současný výrazný hospodářský pokrok 
doprovázen rozsáhlejším šířením bohatství 
vytvořeného hospodářským růstem do celé 
turecké společnosti, což povede 
k vytvoření dalšího růstového potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly právní 
předpisy v oblasti pracovních práv a práv 
odborů sladěny se standardy Evropské unie 
a s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, jelikož odstranění veškerých 
překážek plnohodnotného uplatňování 
pracovních a odborářských práv zajistí, aby 
byl současný výrazný hospodářský pokrok 
doprovázen rozsáhlejším šířením bohatství 
vytvořeného hospodářským růstem do celé 
turecké společnosti, což povede 
k vytvoření dalšího růstového potenciálu;

23. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba, aby 
byly právní předpisy v oblasti pracovních 
práv a práv odborů sladěny se standardy 
Evropské unie, nástroji Rady Evropy a 
s úmluvami Mezinárodní organizace práce 
a v plném rozsahu používány v praxi,
jelikož odstranění veškerých překážek 
plnohodnotného uplatňování pracovních a 
odborářských práv zajistí, aby byl 
současný výrazný hospodářský pokrok 
doprovázen rozsáhlejším šířením bohatství 
vytvořeného hospodářským růstem do celé 
turecké společnosti, což povede 
k vytvoření dalšího růstového potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly právní 
předpisy v oblasti pracovních práv a práv 
odborů sladěny se standardy Evropské unie 
a s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, jelikož odstranění veškerých 
překážek plnohodnotného uplatňování 
pracovních a odborářských práv zajistí, aby 
byl současný výrazný hospodářský pokrok 
doprovázen rozsáhlejším šířením bohatství 
vytvořeného hospodářským růstem do celé 
turecké společnosti, což povede
k vytvoření dalšího růstového potenciálu;

23. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly právní 
předpisy v oblasti pracovních práv a práv 
odborů sladěny se standardy Evropské unie 
a s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, jelikož odstranění veškerých 
překážek plnohodnotného uplatňování 
pracovních a odborářských práv zajistí, aby 
byl současný výrazný hospodářský pokrok 
doprovázen rozsáhlejším šířením bohatství 
vytvořeného hospodářským růstem do celé 
turecké společnosti, což povede 
k vytvoření dalšího růstového potenciálu;
vyjadřuje naději, že taková harmonizace 
přinese zmírnění dumpingu, který je 
v rozporu se zásadou spravedlivé soutěže, 
již se EU snaží ztělesňovat; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly právní 
předpisy v oblasti pracovních práv a práv 
odborů sladěny se standardy Evropské unie 
a s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, jelikož odstranění veškerých 
překážek plnohodnotného uplatňování 
pracovních a odborářských práv zajistí, aby 
byl současný výrazný hospodářský pokrok 
doprovázen rozsáhlejším šířením bohatství 
vytvořeného hospodářským růstem do celé 
turecké společnosti, což povede 
k vytvoření dalšího růstového potenciálu;

23. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly právní 
předpisy v oblasti pracovních práv a práv 
odborů sladěny se standardy Evropské unie 
a s úmluvami Mezinárodní organizace 
práce, jelikož odstranění veškerých 
překážek plnohodnotného uplatňování 
pracovních a odborářských práv zajistí, aby 
byl současný výrazný hospodářský pokrok 
doprovázen rozsáhlejším šířením bohatství 
vytvořeného hospodářským růstem do celé 
turecké společnosti, což povede 
k vytvoření dalšího růstového potenciálu;
vyzývá proto všechny dotčené strany 
Hospodářského a sociálního výboru, aby 
posílily své zapojení a spolupráci s cílem 
dosáhnout stanovených ukazatelů pro 
otevření kapitoly 19 o sociální politice a 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá tureckou vládu, aby věnovala 
mimořádnou pozornost socioekonomické 
situaci všech křesťanských menšin, 
zejména domorodých Aramejců (Syřanů) 
v jihovýchodním Turecku a arménské a 
řecké komunity, s cílem zajistit, aby i tyto 
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skupiny byly cílovými skupinami 
programů regionálního rozvoje a 
získávaly odpovídající poměrnou část 
z finanční pomoci EU a nebyly 
diskriminovány na základě 
národnostních, náboženských a 
jazykových důvodů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že 
jsou trestně stíháni představitelé 
odborových organizací zejména v oblasti 
vzdělávání, kteří v zájmu pracovníků a ve 
veřejném zájmu a jako příspěvek k diskuzi 
o pluralitní společnosti aktivně usilují 
o lepší pracovní, vzdělávací i životní 
podmínky a upozorňují na případy 
porušování lidských práv; považuje 
kriminalizaci názorů a činností odborů za
klíčovou překážku pro ochranu lidských 
práv v Turecku a lituje nepřiměřeného 
omezování svobody projevu, sdružování a 
shromažďování;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Nadezhda Neynsky

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

24a. vítá zlepšení celkového 
podnikatelského prostředí, zvláště díky 
přijetí nového tureckého obchodního 
zákoníku a strategie a akčního plánu pro 
malé a střední podniky pro období 2011–
2013, posuzování a provádění dokumentu 
Small Business Act, vytvoření podpůrného 
programu tržní podpory pro rozvíjející se 
malé a střední podniky a zlepšení přístupu 
malých a středních podniků k finančním 
prostředkům v této zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Peter van Dalen

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Turecko, aby zabezpečilo 
právo na návrat uprchlíků, zejména 
původních aramejských (syrských) 
obyvatel jihovýchodního Turecka, a dále 
arménské a řecké menšiny v souladu 
s mezinárodním právem;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. opakuje, že je zapotřebí posílit 
soudržnost mezi tureckými regiony a mezi 
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venkovskými a městskými oblastmi; v této 
souvislosti zdůrazňuje specifickou úlohu 
vzdělávání a nezbytnost odstranit 
přetrvávající značné rozdíly mezi regiony 
v kvalitě vzdělávání a podílu zapsaných 
studentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vítá diverzifikaci tureckého 
energetického trhu, současně však vybízí 
tureckou vládu, aby náležitě prověřila 
riziko a odpovědnost v souvislosti 
s aktuálními projekty jaderných 
elektráren, například elektrárny 
v Akkuyu;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Julie Girling

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
zákon o výrobě elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů z prosince roku 
2010 umožňuje výstavbu zařízení pro 
výrobu energie v přírodních lokalitách a 
že článek 17 vyhlášky o povinnostech a 
organizaci vydané ministerstvem pro 
životní prostředí a rozvoj měst v srpnu 
2011 umožňuje, aby nově vytvořený orgán 
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přezkoumal a případně přehodnotil 
kategorie přírodních lokalit;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Peter van Dalen

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vyzývá Turecko, aby v souladu se 
sílícím celosvětovým míněním a zásadami 
mezinárodního práva uznalo, že byla 
v minulosti spáchána genocida proti 
původnímu arménskému obyvatelstvu, 
pontiackým Řekům a aramejským 
(syrským) obyvatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vyzývá tureckou vládu, aby řádně 
zvážila udržitelnost a environmentální 
důsledky svých plánů na vybudování 
jaderné elektrárny v jižním Turecku 
(Akkuyu), která ohrožuje sousední 
oblasti; zdůrazňuje, že je nutné chránit 
přírodní, kulturní a archeologické 
bohatství v naprostém souladu 
s evropskými normami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 299
Julie Girling

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vítá vytvoření čtrnáctého odboru 
ministerstva spravedlnosti, k němuž došlo 
v únoru 2011, jehož úkolem je řešení 
odvolání a případů souvisejících 
s životním prostředím a energetikou, 
jakožto pozitivní krok, který by měl ulevit 
přetíženému soudnímu systému a snížit 
počet nevyřešených případů;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala 
město Famagusta Organizaci spojených 
národů; zároveň vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav Famagusta, a 
podpořila tak pozitivní atmosféru vedoucí 

25. vyzývá Turecko, aby:
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k úspěšnému rozřešení probíhajících 
jednání o znovusjednocení a umožnila 
kyperským Turkům obchodovat přímo a 
podle práva přijatelného pro všechny 
strany;

a) neprodleně stáhlo turecké okupační 
jednotky z Kypru;
b) uznalo Kypr jako nedělitelný jednotný 
stát;
c) umožnilo Kypru těžit zemní plyn v jeho 
teritoriálních vodách;
d) zahájilo repatriaci nezákonných 
přistěhovalců;
e) přislíbilo spolupráci na vytvoření 
Komise, která by dohlížela nad 
navrácením vyvlastněného majetku;
f) odškodnilo původní obyvatele za 
způsobené škody;

Or. nl

Pozměňovací návrh 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů;
oceňuje, že se Turecko v této otázce 
angažuje; zdůrazňuje, že je naléhavě 
zapotřebí dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
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Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala 
město Famagusta Organizaci spojených 
národů; zároveň vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav Famagusta, a 
podpořila tak pozitivní atmosféru vedoucí 
k úspěšnému rozřešení probíhajících 
jednání o znovusjednocení a umožnila 
kyperským Turkům obchodovat přímo a 
podle práva přijatelného pro všechny 
strany;

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky
při přihlédnutí k zájmům a obavám obou 
společenství, a vyzývá Turecko, Řecko, 
Kyperskou republiku a zástupce severního 
Kypru a všechny další zúčastněné strany, 
aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; v rámci opatření pro budování 
důvěry vyzývá vládu Turecka, aby snížila 
počet svých ozbrojených sil v severní 
části Kypru; vyzývá Kyperskou republiku, 
aby umožnila přímý obchod v tureckých 
přístavech a letištích na Kypru; a 
k neprodleným krokům k obnově města 
Famagusta/Varosha;
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Or. en

Pozměňovací návrh 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala 
město Famagusta Organizaci spojených 
národů; zároveň vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav Famagusta, a 
podpořila tak pozitivní atmosféru vedoucí 
k úspěšnému rozřešení probíhajících 
jednání o znovusjednocení a umožnila 
kyperským Turkům obchodovat přímo a 
podle práva přijatelného pro všechny 
strany;

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů a 
vyzývá Turecko, aby intenzivně a v dobré 
víře pracovalo na konkrétních opatřeních 
k dosažení všeobecné dohody v souladu 
s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN a zásadami, na nichž je 
založena EU; vyzývá vládu Turecka, aby 
napomohla příznivé atmosféře pro 
jednání tím, že z Kypru neprodleně stáhne
své ozbrojené síly a v souladu s rezolucí 
Rady bezpečnosti OSN 550 (1984) umožní 
návrat města Famagusta do rukou jeho 
zákonných obyvatel; zároveň vyjadřuje 
politování nad tím, že Turecko v roce 
2010 mimo jiné odmítlo návrh vlády
Kyperské republiky, aby byl, mimo jiné, 
pod záštitou EU otevřen přístav 
Famagusta, což by umožnilo realizaci 
obchodních transakcí mezi EU a 
tureckými Kypřany přes tento přístav;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky
v souladu s podmínkami sjednanými za 
účasti OSN, a vyzývá Turecko a všechny 
zúčastněné strany, aby intenzivně a v dobré 
víře spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky a 
nelze je již odkládat; vyzývá Turecko a 
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strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

všechny zúčastněné strany, aby intenzivně 
a v dobré víře spolupracovaly na dosažení 
všeobecné dohody; vyzývá vládu Turecka, 
aby z Kypru začala stahovat své ozbrojené 
síly a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany; požaduje, 
aby byly neprodleně provedeny nezbytné 
práce na obnově uměleckého a 
náboženského dědictví severního Kypru, 
které nyní chátrá;

Or. it

Pozměňovací návrh 306
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko, aby intenzivně a v dobré 
víře pracovalo na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
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pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

Or. el

Pozměňovací návrh 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyjadřuje politování nad tím, že 
nedošlo k žádnému pokroku směrem 
k normalizaci vztahů s Kyperskou 
republikou; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru neprodleně stáhla své ozbrojené 
síly a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala 
město Famagusta Organizaci spojených 
národů; zároveň vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav Famagusta, a 
podpořila tak pozitivní atmosféru vedoucí 
k úspěšnému rozřešení probíhajících 
jednání o znovusjednocení a umožnila 
kyperským Turkům obchodovat přímo a 
podle práva přijatelného pro všechny 
strany;

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody na základě podmínek sjednaných 
za účasti OSN, tedy existence dvou zón, 
dvou komunit a politické rovnosti, jak je 
zakotveno v příslušných rezolucích Rady 
bezpečnosti OSN a dále ve společném 
prohlášení obou čelních představitelů ze 
dne 23. května 2008; navíc požaduje další 
opatření na podporu pozitivní atmosféry 
pro úspěšné završení probíhajících 
jednání o znovusjednocení, například 
bezvýhradné provedení závěrů ze zasedání 
Rady ze dne 26. dubna 2004, s cílem 
ukončit izolaci tureckých Kypřanů a 
přiblížit turecké Kypřany k EU, a uzavření 
dohody v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) o předání 
města Famagusta Organizaci spojených 
národů a současně jeho otevření ze strany
Kyperské republiky pod dohledem celních 
orgánů EU, aby kyperští Turci mohli
obchodovat přímo;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Takis Hadjigeorgiou
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko, aby intenzivně a v dobré 
víře pracovalo na dosažení všeobecné 
dohody v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a 
zásadami, na nichž je založena EU; 
vyzývá vládu Turecka, aby z Kypru 
neprodleně začala stahovat své ozbrojené 
síly a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
připomíná návrh prezidenta Kyperské 
republiky, aby byl pod záštitou EU znovu 
otevřen přístav Famagusta, a podpořila se
tak pozitivní atmosféra vedoucí 
k úspěšnému rozřešení probíhajících 
jednání o znovusjednocení a umožnilo
oběma společenstvím obchodovat přímo a 
podle práva přijatelného pro všechny 
strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
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tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a 
zásadami, na nichž je založena EU; 
vyzývá vládu Turecka, aby z Kypru začala 
stahovat své ozbrojené síly a aby v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 550 
(1984) předala město Famagusta 
Organizaci spojených národů; zároveň 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a 
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a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

zásadami, na nichž je založena EU; 
vyzývá vládu Turecka, aby z Kypru začala 
stahovat své ozbrojené síly a aby v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 550 
(1984) předala město Famagusta 
Organizaci spojených národů; zároveň 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru neprodleně začala stahovat své 
ozbrojené síly a aby v souladu s rezolucí 
Rady bezpečnosti OSN 550 (1984) předala 
město Famagusta Organizaci spojených 
národů; zároveň vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav Famagusta, a 
podpořila tak pozitivní atmosféru vedoucí 
k úspěšnému rozřešení probíhajících 
jednání o znovusjednocení a umožnila 
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Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

kyperským Turkům obchodovat přímo a 
podle práva přijatelného pro všechny 
strany;

Or. de

Pozměňovací návrh 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru neprodleně začala stahovat své 
ozbrojené síly a aby v souladu s rezolucí 
Rady bezpečnosti OSN 550 (1984) předala 
město Famagusta Organizaci spojených 
národů; zároveň vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav Famagusta, a 
podpořila tak pozitivní atmosféru vedoucí 
k úspěšnému rozřešení probíhajících 
jednání o znovusjednocení a umožnila 
kyperským Turkům obchodovat přímo a 
podle práva přijatelného pro všechny 
strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Tunne Kelam
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru bez dalšího prodlení začala 
stahovat své ozbrojené síly a aby v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 550 
(1984) předala město Famagusta 
Organizaci spojených národů; zároveň 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 

25. rozhodně podporuje pokračující 
vyjednávání o znovusjednocení Kypru, 
která probíhají pod záštitou generálního 
tajemníka Organizace spojených národů; 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
dosáhnout spravedlivého a 
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životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

životaschopného řešení kyperské otázky, a 
vyzývá Turecko a všechny zúčastněné 
strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné 
dohody; vyzývá vládu Turecka, aby 
z Kypru začala stahovat své ozbrojené síly 
a aby v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 550 (1984) předala město 
Famagusta a mezinárodní letiště v Nikózii 
(Ercan) Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav Famagusta, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání 
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá všechny evropské orgány, aby 
přijaly veškerá potřebná opatření a 
umožnily přímý obchod mezi EU a severní 
částí Kypru a usnadnily volný pohyb 
turecké kyperské komunity tak, aby tato 
komunita nebyla již nadále izolována, 
v souladu se závěry zasedání Rady EU pro 
obecné záležitosti ze dne 26. dubna 2004;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. naléhavě vyzývá Turecko, aby uznalo 
všechny členské státy Evropské unie 
včetně Kyperské republiky;

Or. nl

Pozměňovací návrh 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

26. považuje za nezbytné, aby Turecko 
zvýšilo svou podporu Výboru pro 
pohřešované osoby na Kypru;

Or. it

Pozměňovací návrh 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

26. vybízí Turecko, aby poskytlo svou 
plnou podporu Výboru pro pohřešované 
osoby na Kypru;

Or. nl

Pozměňovací návrh 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

26. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru, zejména usnadněním jeho 
přístupu k vojenským zónám a 
k archivům, a aby přijalo veškeré další 
příslušné kroky, v souladu se zjištěními 
Evropského soudu pro lidská práva, 
k humanitární problematice 
pohřešovaných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

26. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru; vyzývá všechny strany, aby Výboru 
v jeho práci ještě intenzivněji 
napomáhaly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 

26. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
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Kypru; Kypru; vyzývá všechny strany, aby Výboru 
v jeho práci ještě intenzivněji 
napomáhaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Turecko, aby se zdrželo 
jakéhokoli nového usazování tureckých 
občanů na ostrově, jelikož by se tak dál 
měnila demokratická rovnováha a 
snižovala by se loajalita jeho občanů na 
ostrově vůči budoucímu společnému státu 
založenému na společné minulosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Turecko, aby se zdrželo 
jakéhokoli nového nezákonného 
usazování tureckých občanů na ostrově, 
jelikož by se tak dál měnila demokratická 
rovnováha a snižovala by se loajalita jeho 
občanů na ostrově vůči budoucímu 
společnému státu založenému na společné 
minulosti; vyzývá Turecko, aby se otázkou 
nezákonného usazování tureckých občanů 
na ostrově zabývalo v souladu
s Ženevskou úmluvou, zásadami 
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mezinárodního práva a příslušnými 
rezolucemi Rady Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. rozhodně odsuzuje znesvěcování 
kostelů, ničení hřbitovů v severní části 
Kypru a naléhavě vyzývá Turecko, aby 
tato místa rekonstruovalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

26. vybízí Turecko, aby poskytlo svou 
plnou podporu Výboru pro pohřešované 
osoby na Kypru;

Or. nl

Pozměňovací návrh 327
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii;

27. zdůrazňuje, že úspěšné završení 
probíhajícího procesu celkového urovnání 
situace na Kypru pod záštitou OSN by 
umožnilo vznik nového federálního státu 
na ostrově, který by se ve druhé polovině 
roku 2012 ujal předsednictví Evropské 
unie; v této souvislosti připomíná, že 
Turecko již deklarovalo svou ochotu 
navázat vztahy s novým státem, který 
v rámci celkového urovnání vznikne;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii;

27. považuje za nepřijatelné prohlášení 
Turecka o tom, že zmrazí vztahy 
s předsednictvím Evropské unie ve druhé 
polovině roku 2012, pokud do té doby 
nebude nalezeno řešení kyperské otázky; 
připomíná, že Evropská unie je založena na 
principu upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi jejími členskými 
státy a že se Turecko jako kandidátská 
země musí zavázat k rozvíjení 
vyrovnaných vztahů s Evropskou unií a 
všemi jejími členskými státy; dále 
připomíná, že předsednictví Rady 
Evropské unie je stanoveno Smlouvou 
o Evropské unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii;

27. odsuzuje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 

27. kritizuje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
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Smlouvou o Evropské unii; Smlouvou o Evropské unii;

Or. de

Pozměňovací návrh 331
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii;

27. bere na vědomí prohlášení Turecka 
o tom, že zmrazí vztahy s předsednictvím 
Evropské unie ve druhé polovině roku 
2012, pokud do té doby nebude nalezeno 
řešení kyperské otázky; připomíná, že 
Evropská unie je založena na principu 
upřímné spolupráce a vzájemné solidarity 
mezi všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii; vyzývá Komisi 
a Radu, aby zmrazily vztahy s Tureckem;

Or. nl

Pozměňovací návrh 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 

27. je hluboce zděšen prohlášením
Turecka o tom, že zmrazí vztahy 
s předsednictvím Evropské unie ve druhé 
polovině roku 2012, pokud do té doby 
nebude nalezeno řešení kyperské otázky; 
připomíná, že Evropská unie je založena na 
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spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii;

principu upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi jejími členskými 
státy a že se Turecko jako kandidátská 
země musí zavázat k rozvíjení 
vyrovnaných vztahů s Evropskou unií a 
všemi jejími členskými státy; dále 
připomíná, že předsednictví Rady 
Evropské unie je stanoveno Smlouvou 
o Evropské unii;

Or. de

Pozměňovací návrh 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii;

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy, obzvláště v souvislosti s jejím 
rotujícím předsednictvím; dále připomíná, 
že předsednictví Rady Evropské unie je 
stanoveno Smlouvou o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii;

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky, a domnívá se, že takové 
prohlášení je neslučitelné s postavením 
Turecka jako kandidátské země; 
připomíná, že Evropská unie je založena na 
principu upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi jejími členskými 
státy a že se Turecko jako kandidátská 
země musí zavázat k rozvíjení 
vyrovnaných vztahů s Evropskou unií a 
všemi jejími členskými státy; dále 
připomíná, že předsednictví Rady 
Evropské unie je stanoveno Smlouvou 
o Evropské unii;

Or. it

Pozměňovací návrh 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii;

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že 
zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské 
unie ve druhé polovině roku 2012, pokud 
do té doby nebude nalezeno řešení 
kyperské otázky; připomíná, že Evropská 
unie je založena na principu upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi jejími členskými státy a že se 
Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; dále připomíná, že předsednictví 
Rady Evropské unie je stanoveno 
Smlouvou o Evropské unii; věří však, že 
úspěšné završení probíhajících jednání 
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umožní plnohodnotný vztah mezi 
Tureckem a novým partnerským státem, a 
naléhavě proto žádá obě strany, aby plně 
podpořily snahu generálního tajemníka 
OSN tak, aby sjednocený, bikomunální, 
bizonální, federální Kypr mohl v červenci 
2012 převzít předsednictví Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že úspěšné završení 
probíhajícího procesu urovnání situace 
na Kypru pod záštitou OSN by umožnilo 
vznik nového partnerského státu na 
ostrově, který by se v druhé polovině roku 
2012 ujal předsednictví Evropské unie; 
v této souvislosti připomíná, že Turecko již 
deklarovalo svou ochotu navázat vztahy 
s novým partnerským státem, který 
v rámci celkového urovnání vznikne;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 

28. vyjadřuje politování nad tím, že 
ujednání Berlin Plus o spolupráci mezi 
EU a NATO je blokováno námitkami 
Turecka proti účasti Kypru v NATO a 
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Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

námitkami Kypru proti účasti Turecka ve 
Společné bezpečnostní a obranné politice 
a Evropské obranné agentuře; vyzývá 
Turecko a Kypr, aby navázaly skutečný 
politický dialog o opatřeních k budování 
důvěry, která by přinesla oboustrannou 
bezpečnost, a aby definovaly společné 
strategické cíle Evropy a Turecka v tomto 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

28. vyjadřuje politování nad tím, že 
strategická spolupráce mezi EU a NATO 
v návaznosti na ujednání Berlin Plus je 
fakticky blokována negativním postojem
Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 

28. vyzývá Turecko, aby ve světle 
nejnovějšího vývoje mezinárodních vztahů 
vystoupilo z NATO;
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obranné agentuře;

Or. nl

Pozměňovací návrh 340
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

28. vyzývá k pragmatické spolupráci mezi 
EU a NATO nenarušené sporem mezi 
Tureckem a Kyprem a věří, že vztahy mezi 
EU a NATO se co nejdříve vrátí 
do normálního stavu; vyzývá Turecko, aby 
se zdrželo nepříznivých zásahů vůči 
spolupráci mezi EU a NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

28. uznává význam Turecka jakožto 
klíčového spojence NATO a fakt, že je 
naléhavě třeba urovnat otázku Kypru, a 
odstranit tak veškeré překážky soudržnosti 
aliance, jejího oživení a spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer
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Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr;

Or. nl

Pozměňovací návrh 344
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
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zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr;

Or. bg

Pozměňovací návrh 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby současně zrušila 
své veto namířené proti účasti Turecka 
v Evropské obranné agentuře;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti přiznání Turecku statusu 
pozorovatele v Evropské obranné agentuře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 347
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU a 
NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti zapojení Turecka do 
činnosti Evropské obranné agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných 
vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu 
stažení vést mělo;

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; požaduje urychlené 
překonání historických sporů o územní 
svrchovanost nad územím Aegeanu;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Metin Kazak, Andrew Duff
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných 
vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu 
stažení vést mělo;

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; a vyzývá řecký i 
turecký parlament, aby vzaly zpět své 
návrhy, které byly v této souvislosti přijaty 
dne 1. a 8. června 1995;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných 
vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu 
stažení vést mělo;

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; vyjadřuje však 
svoje hluboké znepokojení nad tím, že 
ještě nebyla stažena hrozba použití 
vojenské síly proti Řecku, kterou vyhlásilo 
Velké národní shromáždění Turecka, a je 
pevně přesvědčen, že zlepšení 
dvoustranných vztahů mezi oběma zeměmi 
by k jejímu stažení vést mělo;

Or. it

Pozměňovací návrh 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných 
vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu 
stažení vést mělo;

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a že Turecko stále 
zpochybňuje hranice řeckého území, vod 
a vzdušného prostoru (a FIR), které jsou 
stanoveny mezinárodními smlouvami a 
úmluvami, a je pevně přesvědčen, že 
zlepšení dvoustranných vztahů mezi oběma 
zeměmi by k jejímu stažení vést mělo;

Or. el

Pozměňovací návrh 352
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných 
vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu 
stažení vést mělo;

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných 
vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu 
stažení vést mělo; rozhodně vyzývá 
tureckou vládu, aby prosazovala politiky 
na ochranu dvojí kultury na tureckých 
ostrovech Gökçeada (Imbros) a Bozcaada 
(Tenedos) a aby se obzvláště zabývala 
problémy, s nimiž se potýkají příslušníci 
řecké menšiny v souvislosti se 
vzděláváním a vlastnickými právy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 353
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných 
vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu 
stažení vést mělo;

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných 
vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu 
stažení vést mělo; očekává, že Turecko 
ukončí dosavadní narušování řeckého 
leteckého prostoru a teritoriálních vod i 
přelety nad řeckými ostrovy;

Or. el

Pozměňovací návrh 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných 
vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu 
stažení vést mělo;

29. bere na vědomí pokračující zvýšené 
úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich 
dvoustranných vztahů; považuje však za 
politováníhodné, že ještě nebyla stažena 
hrozba použití vojenské síly proti Řecku, 
kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných 
vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu 
stažení vést mělo; naléhavě vyzývá 
tureckou vládu, aby zastavila opakované 
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narušování řeckého vzdušného prostoru a 
lety tureckého vojenského letectva nad 
řeckými ostrovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vlády Řecka a Turecka by měly 
přistoupit na dlouhodobé požadavky ke 
snížení nákupů zbraní, a umožnit tak 
přesunout obrovské výdaje pro tento účel 
na různé společenské cíle v obou zemích, 
zejména nyní, kdy vrcholí mezinárodní 
hospodářská krize;

Or. el

Pozměňovací návrh 356
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že takovéto hrozby a 
rovněž opakované narušování 
teritoriálních vod a leteckého prostoru 
sousedních členských států jsou v rozporu 
se zásadou dobrých sousedských vztahů; 
podotýká, že Turecko se jako kandidátská 
země musí bezpodmínečně zavázat 
k dobrým sousedským vztahům a 
k mírovému urovnání sporů v souladu 
s Chartou OSN, případně existuje 
možnost se obrátit na Mezinárodní soudní 
dvůr;
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Or. en

Pozměňovací návrh 357
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29а. vyzývá Turecko, aby dostálo svým 
závazkům, které učinilo v Ankarské 
smlouvě ze dne 18. října 1925, a uhradilo 
kompenzace, které jsou v této smlouvě 
zakotveny, společně s úrokem, který by dle 
mezinárodního práva za obvyklé situace 
vznikl, bulharským uprchlíkům 
z východní Trácie a jejich potomkům, 
jejichž majetek byl zkonfiskován 
v průběhu druhé balkánské války v roce 
1913; je přesvědčen, že pokud by Turecko 
dostálo mezinárodním závazkům, které 
přijalo, bylo by to významnou známkou 
pokroku;

Or. bg

Pozměňovací návrh 358
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; uznává, že 
řešení některých územních sporů se může 
zakládat na dobrovolném sebeomezení a 
kompromisech sjednaných v duchu 
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ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;

vzájemné důvěry a jistoty, což by umožnilo 
brzký přístup Turecka k úmluvě 
UNCLOS;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná výhradní právo Kyperské 
republiky vyhledávat a těžit přírodní 
zdroje ve své výlučné ekonomické zóně
podle acquis EU a mezinárodního práva, 
zejména úmluvy UNCLOS; vyjadřuje 
závažné znepokojení ohledně veřejně 
vyhlašovaných výhružek Turecka 
adresovaných Kyperské republice a 
naléhavě Turecko vyzývá, aby se zdrželo 
jakýchkoli výhružek a vměšování a zásahů 
do svrchovaných práv Kyperské republiky 
v jejích teritoriálních vodách, výlučné 
ekonomické zóně a vzdušném prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná výhradní právo Kyperské 
republiky vyhledávat a těžit přírodní 
zdroje ve své výlučné ekonomické zóně
podle acquis EU a mezinárodního práva, 
zejména úmluvy UNCLOS; vyjadřuje 
závažné znepokojení ohledně veřejně 
vyhlašovaných výhružek Turecka 
adresovaných Kyperské republice a 
naléhavě Turecko vyzývá, aby se zdrželo 
jakýchkoli výhružek a vměšování a zásahů 
do svrchovaných práv Kyperské republiky 
v jejích teritoriálních vodách, výlučné 
ekonomické zóně a vzdušném prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná výhradní právo Kyperské 
republiky vyhledávat a těžit přírodní 
zdroje ve své výlučné ekonomické zóně
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podle acquis EU a mezinárodního práva, 
zejména úmluvy UNCLOS; vyjadřuje 
závažné znepokojení ohledně veřejně 
vyhlašovaných výhružek Turecka 
adresovaných Kyperské republice a 
naléhavě Turecko vyzývá, aby se zdrželo 
jakýchkoli výhružek a vměšování a zásahů 
do svrchovaných práv Kyperské republiky 
v jejích teritoriálních vodách, výlučné 
ekonomické zóně a vzdušném prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
zdůrazňuje plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
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spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;

spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS; a zdůrazňuje 
suverénní práva všech členských států EU 
v souladu s mezinárodním právem; 
vyjadřuje závažné znepokojení ohledně 
veřejně vyhlašovaných výhružek Turecka 
adresovaných Kyperské republice a
naléhavě Turecko vyzývá, aby se zdrželo 
jakýchkoli výhružek a vměšování a zásahů 
do svrchovaných práv Kyperské republiky 
v jejích teritoriálních vodách, výlučné 
ekonomické zóně a vzdušném prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS) podepsala EU, jejích 27 
členských států a všechny ostatní 
kandidátské země a že tato úmluva je 
součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto tureckou vládu, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS a právo dalších 
zemí v této oblasti vymezit svou výlučnou 
ekonomickou zónu za podmínek 
stanovených touto úmluvou;
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Or. el

Pozměňovací návrh 365
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů;

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů 
přistoupily k normalizaci vzájemných 
vztahů, a naléhavě vyzývá Turecko, aby 
znovu otevřelo hranice, které jsou 
bezdůvodně uzavřené již od roku 1993;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje význam stabilních a 
kooperativních vztahů mezi Tureckem a 
Irákem a naléhavě proto Turecko vyzývá, 
aby plně respektovalo územní integritu 
Iráku a ukončilo vojenské operace na 
iráckém území; připomíná nedávné 
hrozby ozbrojenou silou ohrožující mír a 
stabilitu celého regionu. Naléhavě 
Turecko vyzývá, aby řádně přezkoumalo 
dopady projektu jihovýchodní Anatolie 
(GAP) na jeho vztahy se sousedními 
zeměmi a na jedinečnou krajinu a 
kulturní dědictví, které v dotčených 
provinciích převažují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 367
László Tőkés

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů;

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením společných hranic projevily 
větší snahu a normalizovaly vzájemné 
vztahy; dále oběma zemím připomíná, že 
dobré sousedské vztahy jsou ve společném 
zájmu obou zemí a jsou nezbytné 
k nastolení míru, bezpečnosti a stability 
v celém regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů;

31. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupilo k normalizaci 
svých vztahů s Arménií;

Or. el

Pozměňovací návrh 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 31
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů;

31. naléhavě vyzývá Turecko, aby 
bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupilo k normalizaci 
svých vztahů s Arménií;

Or. de

Pozměňovací návrh 370
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů;

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby ratifikací protokolů a otevřením hranic 
přistoupily k normalizaci vzájemných 
vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů;

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů 
podepsaných dne 10. října 2009 ve 
Švýcarsku přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů, a vyzývá Turecko, aby 
otevřelo hranice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů;

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů; připomíná, že 
Parlament, jediný orgán EU zvolený 
všeobecným hlasovacím právem, ve svém 
usnesení A2-33/87 stanovil uznání 
genocidy páchané na Arménech jako 
podmínku pro přistoupení Turecka k EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů;

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů a 
otevřením hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů; dále je vyzývá, aby 
podnítily vypracování studie 
renomovanými historiky, která by 
stanovila obecně přijímaný a objektivní 
počet mrtvých po masových vraždách 
Arménů v roce 1915, a v této souvislosti 
konstatuje, že francouzský zákon, který 
kriminalizuje popírání faktu, že takové 
zabíjení bylo genocidou, situaci nijak 
neusnadňuje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. domnívá se, že Turecko je důležitým 
partnerem EU v černomořské oblasti, 
který má pro EU strategický význam; 
vyzývá Turecko, aby podporovalo a 
aktivně přispívalo k provádění politik a 
programů EU v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. je toho názoru, že neustálý příliv 
tureckého obyvatelstva do této oblasti, nad 
nímž nemají orgány Kyperské republiky 
účinnou kontrolu, nezákonně mění 
demografické složení na ostrově, ohrožuje 
identitu tureckých Kypřanů, porušuje 
právní předpisy EU a musí být vyřešen 
v souladu se Ženevskou úmluvou;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

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

31a. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, 
aby ratifikovaly protokoly o otevření 
hranic a zahájily nestranný vědecký 
výzkum historických záznamů a archivů, 
a vyzývá členské státy, aby se zdržely 
přijímání trestněprávních předpisů 
týkajících se sporných historických 
událostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31а. vyzývá Turecko, aby uznalo 
arménskou genocidu páchanou v letech 
1894 až 1915 a genocidu bulharského 
obyvatelstva v průběhu okupace v letech 
1396 až 1913;

Or. bg

Pozměňovací návrh 378
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vítá snahu tureckých orgánů bojovat 
proti nezákonnému přistěhovalectví do 
sousedních členských států EU a do EU 
jako takové; současně vyjadřuje obavy 
ohledně vysokého počtu nezákonných 
přistěhovalců, kteří se utopili v řece 
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Maritsa na turecké straně hranic 
s Bulharskem v roce 2011, a požaduje 
vyšetření této události a zavedení 
preventivních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila 
k plnému provádění tohoto protokolu;

32. je znepokojen situací, která brání 
Turecku dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a naléhavě vyzývá 
řeckou, kyperskou a tureckou vládu, aby
přijaly veškerá opatření nutná 
k odstranění překážek, které brání 
pokroku v této věci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 

32. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
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negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila 
k plnému provádění tohoto protokolu;

negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila 
k plnému provádění tohoto protokolu;
vyzývá členské státy EU, aby splnily své 
závazky vyplývající z dohody o přidružení 
mezi ES a Tureckem, které mimo jiné 
udělují práva tureckým občanům, co se 
týče svobody pohybu, což potvrdil i 
rozsudek ESD v případu Soysal;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila 
k plnému provádění tohoto protokolu;

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila
k plnému provádění tohoto protokolu;
připomíná, že uznání ze strany všech 
členských států EU je nezbytným prvkem 
přístupového procesu; v souladu s tím 
naléhavě vyzývá Turecko, aby neprodleně 
přikročilo k normalizaci svých vztahů se 
všemi členskými státy EU, včetně toho, 
aby vzalo zpět své veto ohledně členství 
členských států EU v několika 
mezinárodních organizacích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila 
k plnému provádění tohoto protokolu;

32. rozhodně odsuzuje skutečnost, že 
Turecko odmítlo dostát své povinnosti plně 
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí má 
nevyhnutelně závažný dopad na
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila 
k plnému provádění tohoto protokolu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 383
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila 
k plnému provádění tohoto protokolu;

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí bude i nadále 
blokovat vyjednávací proces, a vyzývá 
tureckou vládu, aby bez dalších průtahů 
přistoupila k plnému provádění tohoto 
protokolu;

Or. de

Pozměňovací návrh 384
Charles Tannock
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Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila 
k plnému provádění tohoto protokolu;

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila 
k plnému provádění tohoto protokolu; 
připomíná, že uznání ze strany všech 
členských států EU je nezbytnou složkou 
přístupového procesu; naléhavě vyzývá 
Turecko, aby co nejdříve přikročilo 
k normalizaci svých vztahů se všemi 
členskými státy EU, včetně toho, aby vzalo 
zpět své veto ohledně členství členských 
států EU v několika mezinárodních 
organizacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila 
k plnému provádění tohoto protokolu;

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně a 
nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES a 
Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a vyzývá tureckou 
vládu, aby bez dalších průtahů přistoupila k 
plnému provádění tohoto protokolu;
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konstatuje, že dosud nebyly provedeny 
závěry Rady EU ze dne 26. dubna 2004 
ohledně Kypru; vyzývá proto Radu EU, 
aby v této souvislosti podpořila návrh 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. poukazuje na rozdílný výklad ze 
strany Komise EU a Turecka, co se týče 
provádění dodatkového protokolu dohody 
o přidružení mezi ES a Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. znovu vyzývá tureckou vládu, aby 
zanechala svých promluv k evropským 
občanům tureckého původu, jelikož tyto 
signály by mohly mít negativní vliv na 
proces jejich integrace v jednotlivých 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
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Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu 
s Tureckem; vyzývá členské státy EU, aby 
v úzké spolupráci s koordinátorem 
Evropské unie pro boj proti terorismu a 
Europolem a s patřičným zřetelem 
k lidským právům, základním svobodám a 
mezinárodnímu právu zintenzivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému 
zločinu, jenž je zdrojem financování 
teroristických aktivit; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby usnadnily přiměřený 
informativní dialog a výměnu informací 
s Tureckem o žádostech Turecka o vydání, 
kterým nelze vyhovět z právních či 
procesních důvodů;

33. je toho názoru, že kurdskou otázku lze 
řešit jedině jako otázku politickou, 
vyžadující politické odpovědi, větší snahu 
o usmíření a ochotu vstoupit do 
náročného vyjednávacího procesu. Vyzývá
členské státy a Radu, aby hrály při řešení 
kurdské otázky konstruktivní úlohu a aby 
podpořily tureckou vládu v tom, že musí 
komplexně řešit potřebu jednání, a 
případně nabídly pomoc v podobě 
zprostředkování;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu 
s Tureckem; vyzývá členské státy EU, aby 
v úzké spolupráci s koordinátorem 
Evropské unie pro boj proti terorismu a 

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu 
s Tureckem; zdůrazňuje, že terorismus a 
násilí páchané Kurdskou stranou 
pracujících jsou tou nejzávažnější 



AM\888692CS.doc 229/279 PE478.719v01-00

CS

Europolem a s patřičným zřetelem 
k lidským právům, základním svobodám a 
mezinárodnímu právu zintenzivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usnadnily přiměřený informativní dialog a 
výměnu informací s Tureckem o žádostech 
Turecka o vydání, kterým nelze vyhovět 
z právních či procesních důvodů;

překážkou vybudování politických základů 
mírového řešení kurdské otázky; vyzývá 
tureckou vládu, aby zajistila bezpečnost 
regionu před útoky nezákonných 
ozbrojených sil a aby bylo vytvořeno 
smírné prostředí k tomu, aby politici 
kurdského původu vedli svobodnou a 
pluralistickou diskusi; vyzývá členské 
státy EU, aby v úzké spolupráci 
s koordinátorem Evropské unie pro boj 
proti terorismu a Europolem a s patřičným 
zřetelem k lidským právům, základním 
svobodám a mezinárodnímu právu 
zintenzivnily spolupráci s Tureckem v boji 
proti terorismu a proti organizovanému 
zločinu, jenž je zdrojem financování 
teroristických aktivit; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby usnadnily přiměřený 
informativní dialog a výměnu informací 
s Tureckem o žádostech Turecka o vydání, 
kterým nelze vyhovět z právních či 
procesních důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu 
s Tureckem; vyzývá členské státy EU, aby 
v úzké spolupráci s koordinátorem 
Evropské unie pro boj proti terorismu a 
Europolem a s patřičným zřetelem 
k lidským právům, základním svobodám a 
mezinárodnímu právu zintenzivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu 
s Tureckem; vyzývá členské státy EU, aby 
v úzké spolupráci s koordinátorem 
Evropské unie pro boj proti terorismu a 
Europolem a s patřičným zřetelem 
k lidským právům, základním svobodám a 
mezinárodnímu právu zintenzivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu
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jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usnadnily přiměřený informativní dialog a 
výměnu informací s Tureckem o žádostech 
Turecka o vydání, kterým nelze vyhovět 
z právních či procesních důvodů;

a místnímu obchodu s drogami, jenž je 
zdrojem financování teroristických aktivit; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usnadnily přiměřený informativní dialog a 
výměnu informací s Tureckem o žádostech 
Turecka o vydání, kterým nelze vyhovět 
z právních či procesních důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu 
s Tureckem; vyzývá členské státy EU, aby 
v úzké spolupráci s koordinátorem 
Evropské unie pro boj proti terorismu a 
Europolem a s patřičným zřetelem 
k lidským právům, základním svobodám a 
mezinárodnímu právu zintenzivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usnadnily přiměřený informativní dialog a 
výměnu informací s Tureckem o žádostech 
Turecka o vydání, kterým nelze vyhovět 
z právních či procesních důvodů;

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací; vyzývá členské státy EU, aby v 
úzké spolupráci s koordinátorem Evropské 
unie pro boj proti terorismu a Europolem a 
s patřičným zřetelem k lidským právům, 
základním svobodám a mezinárodnímu 
právu zintenzivnily spolupráci s Tureckem 
v boji proti terorismu a proti 
organizovanému zločinu, jenž je zdrojem 
financování teroristických aktivit; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby usnadnily 
přiměřený informativní dialog a výměnu 
informací s Tureckem o žádostech Turecka 
o vydání, kterým nelze vyhovět z právních 
či procesních důvodů; vyzývá Turecko, aby 
se vyhnulo jakýmkoli přímým či 
nepřímým kontaktům s hnutím Fethullah 
Gülen;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu 
s Tureckem; vyzývá členské státy EU, aby 
v úzké spolupráci s koordinátorem 
Evropské unie pro boj proti terorismu a 
Europolem a s patřičným zřetelem 
k lidským právům, základním svobodám a 
mezinárodnímu právu zintenzivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usnadnily přiměřený informativní dialog a 
výměnu informací s Tureckem o žádostech 
Turecka o vydání, kterým nelze vyhovět 
z právních či procesních důvodů;

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu 
s Tureckem; vyzývá členské státy EU, aby 
v úzké spolupráci s koordinátorem 
Evropské unie pro boj proti terorismu a 
Europolem a s patřičným zřetelem 
k lidským právům, základním svobodám a 
mezinárodnímu právu zintenzivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usnadnily přiměřený informativní dialog a 
výměnu informací s Tureckem o žádostech 
Turecka o vydání, pokud se tyto zakládají 
na skutečných a důvěryhodných 
podezřeních ze spáchání zločinu 
terorismu a nejsou vedeny snahou omezit 
či umlčet legitimní politickou aktivitu, její 
představitele a různost názorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
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organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu 
s Tureckem; vyzývá členské státy EU, aby 
v úzké spolupráci s koordinátorem 
Evropské unie pro boj proti terorismu a 
Europolem a s patřičným zřetelem 
k lidským právům, základním svobodám a 
mezinárodnímu právu zintenzivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usnadnily přiměřený informativní dialog a 
výměnu informací s Tureckem o žádostech 
Turecka o vydání, kterým nelze vyhovět 
z právních či procesních důvodů;

organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu 
s Tureckem; vyzývá členské státy EU, aby 
v úzké spolupráci s koordinátorem 
Evropské unie pro boj proti terorismu a 
Europolem a s patřičným zřetelem 
k lidským právům, základním svobodám a 
mezinárodnímu právu zintenzivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usnadnily přiměřený informativní dialog a 
výměnu informací s Tureckem o žádostech 
Turecka o vydání, kterým nelze vyhovět 
z právních či procesních důvodů, a vyzývá 
Turecko, aby poskytovalo dobře 
zdůvodněné případy;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyjadřuje politování nad zneužíváním 
trestního zákoníku a nesprávným 
užíváním protiteroristických předpisů ve 
snaze obtěžovat, zatýkat a kriminalizovat 
pokojně vystupující kurdské komentátory, 
politiky, aktivisty a demonstranty, 
nevyjímaje děti; vyzývá tureckou vládu, 
aby respektovala právo na legitimní 
vyjádření, politickou aktivitu a mírové 
protesty a aby zrušila příslušné právní 
předpisy, jako je například čl. 220 odst. 6 
a čl. 220 odst. 7 tureckého trestního 
zákoníku a čl. 2 odst. 2 zákona o boji proti 
terorismu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 395
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyjadřuje své obavy ohledně 
omezování výkonu svobody projevu 
restriktivní interpretací protiteroristických 
právních předpisů, zejména širokou 
definicí terorismu dle zákona o boji proti 
terorismu, a vyzývá Turecko, aby tuto 
právní úpravu přehodnotilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. znovu rozhodně odsuzuje 
přetrvávající násilí v souvislosti 
s kurdskou otázkou; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby v souladu s právem 
Společenství, kodaňskými kritérii a 
zejména základními právy a svobodami a 
mezinárodním právem naléhaly na 
tureckou vládu, aby přezkoumala své 
právní předpisy v oblasti trestního práva a 
boje proti terorismu; vyzývá členské státy, 
aby vyňaly Kurdskou stranu pracujících 
z evropského seznamu teroristických 
organizací1, jelikož její zařazení na tento 
seznam příliš často vede k situaci, kdy je 
se příslušníky kurdské komunity 
v některých členských státech zacházeno 
jako s teroristy;

                                               
1 Rozhodnutí Rady (ES) č. 2002/460 a č. 2002/334; rozsudek soudu prvního stupně (sedmá komora) ze dne 
3. dubna 2008, PKK vs. Rada (případ T-229/02). 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 397
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že protiteroristické právní 
předpisy jsou stále uplatňovány příliš 
široce a rozsudky jsou často založeny na 
svědectví utajeného svědka, které není 
zpřístupněno právním zástupcům 
obhajoby, zejména v souvislosti se 
stíháním osob podezřelých ze členství 
v Demokratické konfederaci Kurdistánu 
(KCK); vyzývá tureckou vládu, aby 
definici terorismu uvedla do souladu 
s mezinárodními standardy a normami, 
zejména se zásadou zákonnosti a právní 
jistoty, a aby urychleně revidovala stíhání 
vedená na základě této právní úpravy a 
zajistila tak, aby nebyl legitimní svobodný 
projev nepředstavoval předmět trestního 
stíhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. domnívá se, že v tomto kontextu je 
tragédie z Uludere se 35 nevinnými 
oběťmi příklad „nešťastné události“ a 
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následek potírání terorismu pouze 
bezpečnostními silami; vyzývá tureckou 
vládu, aby se omluvila a odškodnila 
rodiny obětí z Uludere a informovala 
veřejnost o probíhajícím vyšetřování;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového 
kodexu, harmonizaci a zjednodušování 
požadavků vízové povinnosti a na 
zřizování nových středisek vydávajících 
víza v Turecku; naléhavě vyzývá Turecko, 
aby bez dalšího prodlení podepsalo a 
uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
osob mezi EU a Tureckem a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, 
zajistilo, aby byly plně uplatňovány 
stávající bilaterální dohody; podtrhuje 
význam prohloubení spolupráce mezi EU 
a Tureckem v oblasti řízení migrace a 
hraničních kontrol, a to mimo jiné 
vzhledem ke skutečnosti, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 

vypouští se



PE478.719v01-00 236/279 AM\888692CS.doc

CS

stanovením plánu dalšího postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového 
kodexu, harmonizaci a zjednodušování 
požadavků vízové povinnosti a na 
zřizování nových středisek vydávajících 
víza v Turecku; naléhavě vyzývá Turecko, 
aby bez dalšího prodlení podepsalo a 
uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
osob mezi EU a Tureckem a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, 
zajistilo, aby byly plně uplatňovány 
stávající bilaterální dohody; podtrhuje 
význam prohloubení spolupráce mezi EU a 
Tureckem v oblasti řízení migrace a 
hraničních kontrol, a to mimo jiné 
vzhledem ke skutečnosti, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

34. naléhavě vyzývá Turecko, aby bez 
dalšího prodlení podepsalo a uplatňovalo 
dohodu o zpětném přebírání osob mezi EU 
a Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 401
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového 
kodexu, harmonizaci a zjednodušování 
požadavků vízové povinnosti a na 
zřizování nových středisek vydávajících 
víza v Turecku; naléhavě vyzývá Turecko, 
aby bez dalšího prodlení podepsalo a 
uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
osob mezi EU a Tureckem a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, 
zajistilo, aby byly plně uplatňovány 
stávající bilaterální dohody; podtrhuje 
význam prohloubení spolupráce mezi EU a 
Tureckem v oblasti řízení migrace a 
hraničních kontrol, a to mimo jiné 
vzhledem ke skutečnosti, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

34. naléhavě vyzývá Turecko, aby bez 
dalšího prodlení podepsalo a uplatňovalo 
dohodu o zpětném přebírání osob mezi EU 
a Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko;

Or. nl

Pozměňovací návrh 402
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 34
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro turecké obchodníky
a vysokoškolské pracovníky; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 

34. je znepokojen tím, že Turecko zůstává
jedinou kandidátskou zemí, v jejímž 
případě nedošlo k uvolnění vízového 
režimu; zdůrazňuje důležitost usnadnění 
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do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

přístupu do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění přístupu do Evropské 
unie pro obchodníky, vysokoškolské 
pracovníky, studenty a zástupce občanské 
společnosti; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci a 
zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování nových středisek 
vydávajících víza v Turecku; žádá Radu, 
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středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází 
na území EU přes Turecko; zastává názor, 
že jakmile dohoda o zpětném přebírání 
osob vstoupí v platnost, měla by Rada 
pověřit Komisi zahájením dialogu o vízech 
a stanovením plánu dalšího postupu;

aby pověřila Komisi zahájením dialogu 
o vízech a stanovením plánu dalšího 
postupu, pokud jde o uvolnění vízového 
režimu; bere na vědomí dokončení 
jednání EU-Turecko o dohodě o zpětném 
přebírání osob mezi EU a Tureckem a 
o závěrech Rady pro spravedlnost a 
vnitřní věci ze dne 25. února 2011; vyzývá 
Turecko a EU, aby řádně dodržovaly své 
povinnosti v této záležitosti dle 
mezinárodních právních předpisů 
v oblasti lidských práv, zejména zásadu 
nenavracení;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
zdůrazňuje ovšem, že neprodlený podpis a 
realizace dohody o zpětném přebírání osob 
mezi EU a Tureckem ze strany turecké 
vlády je nezbytnou podmínkou usnadnění 
vízového režimu; podtrhuje význam 
prohloubení spolupráce mezi EU a 
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podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

Tureckem v oblasti řízení migrace a 
hraničních kontrol, a to mimo jiné 
vzhledem ke skutečnosti, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko;

Or. de

Pozměňovací návrh 406
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu o 
zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; je 
toho názoru, že ustanovení dohody 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem by neměla snižovat standardy, 
které již stávající bilaterální dohody 
zakotvily; podtrhuje význam prohloubení 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
řízení migrace a hraničních kontrol, a to 
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vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

mimo jiné vzhledem ke skutečnosti, že 
vysoký podíl nelegálních přistěhovalců 
přichází na území EU přes Turecko; 
zastává názor, že jakmile dohoda 
o zpětném přebírání osob vstoupí 
v platnost, měla by Rada pověřit Komisi 
zahájením dialogu o vízech a stanovením 
plánu dalšího postupu, pokud jde 
o uvolnění vízového režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;
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Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; připomíná, že 
v období 2011 až 2013 bude na programy 
přeshraniční spolupráce Turecka 
přiděleno celkem 539 milionů EUR 
v rámci nástroje předvstupní pomoci; 
zastává názor, že jakmile dohoda 
o zpětném přebírání osob vstoupí 
v platnost, měla by Rada pověřit Komisi 
zahájením dialogu o vízech a stanovením 
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plánu dalšího postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; je toho názoru, že 
vízová politika turecké vlády vůči 
občanům ze třetích zemí by měla být více 
slaďována s politikou realizovanou EU; 
zastává názor, že jakmile dohoda o 
zpětném přebírání osob vstoupí v platnost, 
měla by Rada pověřit Komisi zahájením 
dialogu o vízech a stanovením plánu 
dalšího postupu;

Or. es
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Pozměňovací návrh 410
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu o 
zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace, boje proti obchodování s lidmi a 
hraničních kontrol, a to mimo jiné 
vzhledem ke skutečnosti, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu, pokud 
jde o uvolnění vízového režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes
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Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko a okupovanou 
část Kypru; zastává názor, že jakmile 
dohoda o zpětném přebírání osob vstoupí 
v platnost, měla by Rada pověřit Komisi 
zahájením dialogu o vízech a stanovením 
plánu dalšího postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
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kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měl by současně 
vstoupit v platnost mandát, jímž Rada 
pověří Komisi zahájením dialogu o vízech 
a stanovením plánu dalšího postupu, pokud 
jde o uvolnění vízového režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
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vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu, pokud 
jde o uvolnění vízového režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
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středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu, pokud 
jde o uvolnění vízového režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
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uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu, pokud 
jde o uvolnění vízového režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
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vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu, pokud 
jde o uvolnění vízového režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poznamenává, že Turecko je jedinou 
kandidátskou zemí, v jejímž případě 
nedošlo k uvolnění vízového režimu; 
zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu 
do Evropské unie pro obchodníky, 
vysokoškolské pracovníky, studenty a 
zástupce občanské společnosti; podporuje 
úsilí, které Komise a členské státy 
vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování nových 
středisek vydávajících víza v Turecku; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob mezi EU a 
Tureckem a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně 
uplatňovány stávající bilaterální dohody; 
podtrhuje význam prohloubení spolupráce 
mezi EU a Tureckem v oblasti řízení 
migrace a hraničních kontrol, a to mimo 
jiné vzhledem ke skutečnosti, že vysoký 
podíl nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
stanovením plánu dalšího postupu;

34. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko je jedinou kandidátskou zemí, 
v jejímž případě nedošlo k uvolnění 
vízového režimu; zdůrazňuje důležitost 
usnadnění přístupu do Evropské unie pro 
obchodníky, vysokoškolské pracovníky, 
studenty a zástupce občanské společnosti; 
podporuje úsilí, které Komise a členské 
státy vynakládají na provádění vízového 
kodexu, harmonizaci a zjednodušování 
požadavků vízové povinnosti a na 
zřizování nových středisek vydávajících 
víza v Turecku; naléhavě vyzývá Turecko, 
aby bez dalšího prodlení podepsalo a 
uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
osob mezi EU a Tureckem a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, 
zajistilo, aby byly plně uplatňovány 
stávající bilaterální dohody; podtrhuje 
význam prohloubení spolupráce mezi EU a 
Tureckem v oblasti řízení migrace a 
hraničních kontrol, a to mimo jiné 
vzhledem ke skutečnosti, že vysoký podíl 
nelegálních přistěhovalců přichází na 
území EU přes Turecko; zastává názor, že 
jakmile dohoda o zpětném přebírání osob 
vstoupí v platnost, měla by Rada pověřit 
Komisi zahájením dialogu o vízech a 
neprodleným stanovením plánu dalšího 
postupu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. konstatuje, že platby z fondů Turecku 
v rámci nástroje předvstupní pomoci by 
měly být vázány na konkrétní pokrok 
Turecka v boji proti nezákonnému 
přistěhovalectví do EU a zajištění hranice 
s Řeckem a Bulharskem;

Or. de

Pozměňovací návrh 419
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vítá pokrok, jehož Turecko dosáhlo 
v oblasti obnovitelné energie, a podporuje 
další snahu o výraznější využití zdrojů 
obnovitelné energie ve všech odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
dvoustranných smluv mezi Tureckem a 
jeho sousedními zeměmi – mimo jiné 
Pákistánem, Súdánem, Íránem, Sýrií, 
Libyí a bývalými sovětskými republikami 
Střední Asie – o zrušení požadavku víz pro 
turisty, jelikož turisté z těchto zemí, kteří 
legálně vstoupí na území Turecka, by se 
mohli stát potenciálními nezákonnými 
přistěhovalci do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyjadřuje politování nad zpožděním 
tureckého Velkého národního 
shromáždění při přijímání právního 
předpisu na ochranu práv uprchlíků a 
žadatelů o azyl, vyjadřuje obavy týkající se 
stále se objevujících zpráv, že jsou tito lidé 
navraceni do zemí, kde jim může hrozit 
mučení či jiné porušování lidských práv 
v důsledku svévolného odepření přístupu 
k azylovému řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. je znepokojen dlouhodobým 
svévolným bráněním v přístupu 
k azylovému řízení a praxí navracení 
uprchlíků, žadatelů o azyl i dalších osob, 
které mohou potřebovat ochranu; 
naléhavě vyzývá vládu, aby uvedla do 
souladu s mezinárodními standardy 
právní úpravu vazby, kterou Evropský 
soud pro lidská práva v případu 
Abdolkhani a Karimina proti Turecku 
shledal za nezákonnou; vyzývá turecké 
Velké národní shromáždění, aby přijalo 
komplexní právní úpravu, která by byla 
v souladu s mezinárodními standardy 
o ochraně a přijetí s cílem chránit práva 
všech uprchlíků, žadatelů o azyl a osob, 
které mohou potřebovat ochranu, aniž by 
byli v rámci tureckého právního řádu 
nějak diskriminováni;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. je hluboce znepokojen neustálým 
porušováním lidských práv uprchlíků, 
žadatelů o azyl a přistěhovalců na obou 
stranách řecko-turecké hranice, na 
pevnině i na moři, přičemž zde operují 
rovněž jednotky FRONTEX; domnívá se, 
že projekt řeckých orgánů na vybudování 
12,5 kilometru dlouhé zdi na hranici 
s Tureckem je z hlediska řešení 
migračních toků nevhodným opatřením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do 
EU proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro 
zabezpečení dodávek energie do Evropské 
unie; je přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu 
o energii mezi EU a Tureckem;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho geografickou
blízkost zemím Středního východu 
bohatým na ropu; zdůrazňuje strategický 
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plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu 
o energii mezi EU a Tureckem;

význam realizace plynovodu Nabucco a 
jiných plynovodů, jako například 
budoucího tranzitního koridoru plynu ITGI 
(spojovací plynovod Turecko – Řecko –
Itálie), pro zabezpečení dodávek energie do 
Evropské unie; je přesvědčen, že 
s přihlédnutím ke strategické úloze a 
potenciálu Turecka, mimo jiné i pokud jde 
o investice EU a další spolupráci s EU, a 
s náležitým přihlédnutím k obsahu bodu 
30 předkládané zprávy, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu 
o energii mezi EU a Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu 
o energii mezi EU a Tureckem;

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu s 
ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plánovaného plynovodu Nabucco a jiných 
plynovodů, jako například budoucího 
tranzitního koridoru plynu ITGI (spojovací 
plynovod Turecko – Řecko – Itálie), pro 
zabezpečení dodávek energie do Evropské 
unie; naléhavě vyzývá Turecko a 
Ázerbájdžán, aby ukončily politiku izolace 
vůči Arménii, již systematicky vylučují 
z projektů, které mají za cíl zabezpečení 
dodávek energie do EU; je přesvědčen, že 
s přihlédnutím ke strategické úloze a 
potenciálu Turecka, mimo jiné i pokud jde 
o investice EU a další spolupráci s EU, by 
se mělo začít uvažovat o významu zahájení 
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jednání o kapitole 15 týkající se energie 
s cílem dále pokročit ve strategickém 
dialogu o energii mezi EU a Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu 
o energii mezi EU a Tureckem;

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; 
vyzdvihuje potenciál Turecka v oblasti 
obnovitelných energií, významné solární, 
větrné a geotermální zdroje a potenciál, 
aby EU dovážela obnovitelnou energii 
z Turecka na dlouhou vzdálenost pomocí 
stávajícího vysokonapěťového 
přenosového vedení stejnosměrného 
proudu, a přispěla tím nejen k energetické 
bezpečnosti, ale i k našim cílům v oblasti 
obnovitelné energie; je přesvědčen, že 
s přihlédnutím ke strategické úloze a 
potenciálu Turecka, mimo jiné i pokud jde 
o investice EU a další spolupráci s EU, by 
se mělo začít uvažovat o významu zahájení 
jednání o kapitole 15 týkající se energie 
s cílem dále pokročit ve strategickém 
dialogu o energii mezi EU a Tureckem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 428
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu 
o energii mezi EU a Tureckem;

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 429
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do 
EU proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako hlavní tranzitní země, kterou do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho blízkost Iráku a 
jeho rozvíjejícímu se trhu s ropou; 
zdůrazňuje strategickou úlohu plynovodu 
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plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu 
o energii mezi EU a Tureckem;

Nabucco a jiných plynovodů, jako 
například budoucího tranzitního koridoru 
plynu ITGI (spojovací plynovod Turecko –
Řecko – Itálie), pro zabezpečení dodávek 
energie do Evropy; je přesvědčen, že 
s přihlédnutím ke strategické úloze a 
potenciálu Turecka, mimo jiné i pokud jde 
o evropské investice a další spolupráci, by 
měla být kapitola 15 (energie) otevřena co 
nejdříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu 
o energii mezi EU a Tureckem;

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu s 
ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie za 
předpokladu, že se Turecko bezvýhradně 
zaváže k respektování svrchovaných práv 
Kyperské republiky a okamžitě upustí od 
výhružek adresovaných Kyperské 
republice a k respektování závazků 
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popsaných v rámci pro jednání v zájmu 
dobrých sousedských vztahů a mírového 
urovnání sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu 
o energii mezi EU a Tureckem;

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu s 
ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie, za 
předpokladu, že se Turecko bezvýhradně 
zaváže k respektování svrchovaných práv 
všech členských států, včetně práva 
Kyperské republiky na výlučnou 
ekonomickou zónu, a k respektování 
závazků popsaných v rámci pro jednání 
v zájmu dobrých sousedských vztahů a 
mírového urovnání sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání 
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu 
o energii mezi EU a Tureckem;

35. připomíná ústřední postavení Turecka 
jako energetického koridoru, kterým do EU 
proudí ropa a plyn z oblasti Kavkazu a 
Kaspického moře, a jeho strategickou 
blízkost Iráku a jeho rozvíjejícímu se trhu 
s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu 
plynovodu Nabucco a jiných plynovodů, 
jako například budoucího tranzitního 
koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod 
Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení 
dodávek energie do Evropské unie; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze a potenciálu Turecka, 
mimo jiné i pokud jde o investice EU a 
další spolupráci s EU, by se mělo začít 
uvažovat o otevření jednání o kapitole 15 
týkající se energie s cílem dále pokročit ve 
strategickém dialogu o energii mezi EU a 
Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako
sekulární demokracie s převládajícím 
muslimským obyvatelstvem a důležitého 
regionálního hráče v oblasti Blízkého 
Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
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postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

Or. lt

Pozměňovací návrh 434
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; zdůrazňuje úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče, zejména 
v souvislosti s bezpečnostní a obrannou 
politikou v oblasti Blízkého Východu, 
západního Balkánu, Afghánistánu a 
Pákistánu, jižního Kavkazu a Afrického 
rohu, a úlohu Turecka jako vzoru pro 
arabské státy procházející procesem 
demokratizace; podporuje pevný postoj a 
závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
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rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování 
ochrany syrským uprchlíkům; vyzývá EU 
a Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž 
mají obě strany zájem; vybízí Turecko, 
aby rozvíjelo svou zahraniční politiku 
v rámci dialogu a společného postupu 
s Evropskou unií a aby postupně 
slaďovalo svou zahraniční politiku se 
zahraniční politikou EU s cílem vytvářet 
cennou součinnost a posílit potenciál 
k dosažení kladných účinků;

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního 
Kavkazu, Střední Asie a Afrického rohu a 
úlohu Turecka v procesu demokratické 
přeměny arabských států ve významných 
oblastech politiky, jako je politická 
reforma, hospodářská reforma a budování 
institucí; podporuje pevný postoj a závazek 
Turecka k podpoře demokratických sil 
v Sýrii a připomíná jeho důležitou roli při 
poskytování ochrany syrským uprchlíkům; 
vyzývá EU a Turecko, aby posílily 
stávající politický dialog týkající se 
rozhodnutí a cílů v oblasti zahraniční 
politiky, na nichž mají obě strany zájem; 
vybízí Turecko, aby rozvíjelo svou 
zahraniční politiku v rámci dialogu a 
společného postupu s Evropskou unií a aby 
postupně slaďovalo svou zahraniční 
politiku se zahraniční politikou EU s cílem 
vytvářet cennou součinnost a posílit 
potenciál k dosažení kladných účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford
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Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vůdčího státu v regionu s účinnou 
ekonomikou a rozvinutými 
demokratickými institucemi; podporuje 
pevný postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
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důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování 
ochrany syrským uprchlíkům; vyzývá EU 
a Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

Or. nl

Pozměňovací návrh 439
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; vyjadřuje svou 
podporu snaze Turecka přispět k dalšímu 
prohloubení dialogu na vysoké úrovni a 
spolupráce mezi Afghánistánem a 
Pákistánem a vítá istanbulský proces 
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Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

zahájený k posílení regionální spolupráce 
mezi Afghánistánem a jeho sousedy; 
podporuje pevný postoj a závazek Turecka 
k podpoře demokratických sil v Sýrii a 
připomíná jeho důležitou roli při 
poskytování ochrany syrským občanům; 
vyzývá EU a Turecko, aby posílily 
stávající politický dialog týkající se 
rozhodnutí a cílů v oblasti zahraniční 
politiky, na nichž mají obě strany zájem; 
vybízí Turecko, aby rozvíjelo svou 
zahraniční politiku v rámci dialogu a 
společného postupu s Evropskou unií a aby 
postupně slaďovalo svou zahraniční 
politiku se zahraniční politikou EU s cílem 
vytvářet cennou součinnost a posílit 
potenciál k dosažení kladných účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; přičemž poukazuje 
na to, že aktuální politika Turecka vůči 
Sýrii se liší od politiky prosazované EU; 
vyzývá EU a Turecko, aby posílily 
stávající politický dialog týkající se 
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rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

rozhodnutí a cílů v oblasti zahraniční 
politiky, na nichž mají obě strany zájem; 
vybízí Turecko, aby rozvíjelo svou 
zahraniční politiku v rámci dialogu a 
společného postupu s Evropskou unií a aby 
postupně slaďovalo svou zahraniční 
politiku se zahraniční politikou EU s cílem 
vytvářet cennou součinnost a posílit 
potenciál k dosažení kladných účinků;

Or. it

Pozměňovací návrh 441
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu; podporuje pevný postoj 
a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 442
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu 
s Evropskou unií a aby postupně 
slaďovalo svou zahraniční politiku se 
zahraniční politikou EU s cílem vytvářet 
cennou součinnost a posílit potenciál 
k dosažení kladných účinků;

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů v 
oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 36
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu s Evropskou unií a aby 
prohloubilo koordinaci své zahraniční 
politiky se zahraniční politikou EU s cílem 
vytvářet cennou součinnost a posílit 
potenciál k dosažení kladných účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
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a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční 
politikou EU s cílem vytvářet cennou 
součinnost a posílit potenciál k dosažení 
kladných účinků;

a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
zdroje inspirace pro arabské státy 
procházející procesem demokratizace; 
podporuje pevný postoj a závazek Turecka 
k podpoře demokratických sil v Sýrii a 
připomíná jeho důležitou roli při 
poskytování ochrany syrským uprchlíkům; 
vyzývá EU a Turecko, aby posílily 
stávající politický dialog týkající se 
rozhodnutí a cílů v oblasti zahraniční 
politiky, na nichž mají obě strany zájem; 
vybízí Turecko, aby rozvíjelo svou 
zahraniční politiku v rámci dialogu a 
společného postupu s Evropskou unií 
s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku 
Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a možnou úlohu Turecka 
jako vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se politických hodnot, 
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obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční 
politikou EU s cílem vytvářet cennou 
součinnost a posílit potenciál k dosažení 
kladných účinků;

rozhodnutí a cílů v oblasti zahraniční 
politiky, na nichž mají obě strany zájem; 
vybízí Turecko, aby rozvíjelo svou 
zahraniční a bezpečnostní politiku 
v kontextu její provázanosti s Evropskou 
unií;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
partnera pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

Or. en



AM\888692CS.doc 273/279 PE478.719v01-00

CS

Pozměňovací návrh 447
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků;

36. zdůrazňuje strategický politický a 
zeměpisný význam Turecka pro zahraniční 
politiku Evropské unie a pro její politiku 
sousedství; připomíná úlohu Turecka jako 
důležitého regionálního hráče v oblasti 
Blízkého Východu, západního Balkánu, 
Afghánistánu a Pákistánu, jižního Kavkazu 
a Afrického rohu a úlohu Turecka jako 
vzoru pro arabské státy procházející 
procesem demokratizace; podporuje pevný 
postoj a závazek Turecka k podpoře 
demokratických sil v Sýrii a připomíná 
jeho důležitou roli při poskytování ochrany 
syrským uprchlíkům; vyzývá EU a 
Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů 
v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají 
obě strany zájem; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s Evropskou 
unií a aby postupně slaďovalo svou 
zahraniční politiku se zahraniční politikou 
EU s cílem vytvářet cennou součinnost a 
posílit potenciál k dosažení kladných 
účinků; konstatuje v této souvislosti, že 
Turecko stále podrývá sankce EU proti 
Íránu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 448
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. naléhavě vyzývá Turecko jakožto 
hlavní cílovou zemi íránské ropy, aby se 
připojilo k ropnému embargu uvalenému 
na Írán ze strany EU kvůli íránskému 
jadernému programu, a vyzývá, aby 
jednotlivé demokracie a jejich spojenci 
napomáhali při zajištění alternativních 
zdrojů ropy pro Turecko;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. připomíná význam úzké koordinace a 
spolupráce mezi Tureckem a EU v otázce 
šíření jaderných zbraní v Íránu a domnívá 
se, že Turecko může hrát důležitou a 
konstruktivní úlohu při usnadňování a 
podněcování dialogu s Íránem 
o bezodkladném řešení a v zajišťování 
plné podpory pro sankce proti Íránu;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. připomíná ambice Turecka inspirovat a 
podporovat demokratické a společensko-
ekonomické reformy v zemích jižního 

37. připomíná ambice Turecka inspirovat a 
podporovat demokratické a společensko-
ekonomické reformy v zemích jižního 
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sousedství; konstatuje, že zapojení 
tureckých orgánů a nevládních organizací 
do nástrojů evropské politiky sousedství by 
přineslo jedinečné synergické účinky, a to 
zejména v oblastech, jako je budování 
institucí a rozvoj občanské společnosti; 
domnívá se, že praktickou spolupráci by 
měl doplňovat strukturovaný dialog mezi 
EU a Tureckem s cílem koordinovat jejich 
příslušné politiky sousedství;

sousedství; konstatuje, že zapojení 
tureckých orgánů a nevládních organizací 
do nástrojů evropské politiky sousedství by 
přineslo jedinečné synergické účinky, a to 
zejména v oblastech, jako je budování 
institucí a rozvoj socioekonomické a 
občanské společnosti; domnívá se, že 
praktickou spolupráci by měl doplňovat 
strukturovaný dialog mezi EU a Tureckem 
s cílem koordinovat jejich příslušné 
politiky sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. zdůrazňuje význam navázání 
mezilidských kontaktů a vyzývá proto 
Komisi, aby vytvořila programy zaměřené 
na usnadnění interakce mezi občany 
Turecka a EU v jednotlivých oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. uvádí, že jen od roku 2007 Turecko 
obdrželo od EU finanční pomoc v hodnotě 
téměř 4 miliard EUR; konstatuje, že pro 
období 2011–2013 Komise vyčlenila pro 
Turecko 2,5 miliardy EUR; navrhuje 
proto, že by rozvojová pomoc Turecku 
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měla být okamžitě pozastavena;

Or. nl

Pozměňovací návrh 453
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. zdůrazňuje, že Turecko je důležitým 
partnerem EU v černomořské oblasti; 
vyzývá Turecko, aby podporovalo a 
aktivně přispívalo k provádění politik a 
programů EU v této oblasti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá, že Turecko ratifikovalo opční 
protokol k Úmluvě OSN proti mučení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá, že Turecko ratifikovalo opční 38. vítá, že Turecko ratifikovalo opční 
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protokol k Úmluvě OSN proti mučení; protokol k Úmluvě OSN proti mučení; a 
naléhavě vyzývá, aby byly neprodleně 
přijaty vnitrostátní prováděcí 
mechanismy;

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá, že Turecko ratifikovalo opční 
protokol k Úmluvě OSN proti mučení;

38. vítá, že Turecko ratifikovalo opční 
protokol k Úmluvě OSN proti mučení;
vyzývá tureckou vládu, aby připravila 
požadovaný akt k provedení protokolu do 
vnitrostátního práva; naléhavě vyzývá 
Turecko, aby umožnilo pozorovatelům 
z národních i mezinárodních orgánů 
přístup do všech věznic;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá, že Turecko ratifikovalo opční 
protokol k Úmluvě OSN proti mučení;

38. vítá, že Turecko ratifikovalo opční 
protokol k Úmluvě OSN proti mučení, a 
vyzývá Turecko, aby jeho požadavky 
urychleně provedlo do vnitrostátního 
práva; vyzývá Turecko, aby umožnilo 
mezinárodním pozorovatelům přístup do 
svých věznic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. obnovuje svou výzvu adresovanou 
turecké vládě, aby podepsala a předložila 
k ratifikaci statut Mezinárodního trestního 
soudu, čímž ještě zvýší příspěvek a 
zapojení Turecka do tohoto celosvětového 
mnohostranného systému;

39. očekává, že turecká vláda neprodleně 
ratifikuje statut Mezinárodního trestního 
soudu, čímž zapojí Turecko do tohoto 
celosvětového mnohostranného systému a 
pomůže jej upevnit tím, že bude v regionu 
sloužit jako vzor; 

Or. de

Pozměňovací návrh 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. zdůrazňuje význam komplexního 
sledování provádění nástroje předvstupní 
pomoci, jež má za cíl upřednostnit cíle a 
projekty v Turecku v souladu 
s přístupovými kritérii;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. vyzývá Komisi, Radu a Turecko, aby 
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neprodleně zastavily přístupová jednání;

Or. nl

Pozměňovací návrh 461
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi, vysoké 
představitelce Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, místopředsedkyni 
Komise, generálnímu tajemníkovi Rady 
Evropy, předsedovi Evropského soudu pro 
lidská práva, vládám a parlamentům 
členských států a vládě a parlamentu 
Turecké republiky.

40. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi, vysoké 
představitelce Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, místopředsedkyni 
Komise, generálnímu tajemníkovi Rady 
Evropy, předsedovi Evropského soudu pro 
lidská práva, generálnímu tajemníkovi 
OSN, vládám a parlamentům členských 
států a vládě a parlamentu Turecké 
republiky.

Or. bg


