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Muudatusettepanek 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 18. juuni 1987. aasta 
resolutsiooni A2-33/87,

Or. it

Muudatusettepanek 2
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 27. septembri 2006. 
aasta resolutsiooni Türgi edusammude 
kohta ühinemise suunas, 24. oktoobri 2007. 
aasta resolutsiooni ELi ja Türgi vaheliste 
suhete kohta, 21. mai 2008. aasta 
resolutsiooni Türgi 2007. aasta eduaruande
kohta, 12. märtsi 2009. aasta resolutsiooni 
Türgi 2008. aasta eduaruande kohta, 10. 
veebruari 2010. aasta resolutsiooni Türgi 
2009. aasta eduaruande kohta ja 17. 
veebruari 2011. aasta resolutsiooni Türgi 
2010. aasta eduaruande kohta,

– võttes arvesse oma 27. septembri 2006. 
aasta resolutsiooni Türgi edusammude 
kohta ühinemise suunas, 24. oktoobri 2007. 
aasta resolutsiooni ELi ja Türgi vaheliste 
suhete kohta, 21. mai 2008. aasta 
resolutsiooni Türgi 2007. aasta eduaruande 
kohta, 12. märtsi 2009. aasta resolutsiooni 
Türgi 2008. aasta eduaruande kohta, 10. 
veebruari 2010. aasta resolutsiooni Türgi 
2009. aasta eduaruande kohta ja 17. 
veebruari 2011. aasta resolutsiooni Türgi 
2010. aasta eduaruande kohta, 6. juuli 
2005. aasta resolutsiooni1 ja 13. veebruari 
2007. aasta2 resolutsiooni naiste rolli 
kohta Türgi sotsiaal-, majandus- ja 
poliitilises elus;

Or. en

                                               
1 ELT C 157E, 6.7.2006, lk 385
2 ELT C 287E, 29.11.2007, lk 174
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Muudatusettepanek 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 21. septembri 2010. 
aasta resolutsiooni kaubandus- ja 
majandussidemete kohta Türgiga1,

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat2,

Or. en

Muudatusettepanek 5
Dimitar Stoyanov

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 6 а (uus)

                                               
1 P7_TA (2010)0324. 
2 EÜT L 364, 18.12.2000, lk.1.
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse 18. oktoobril 1925. aastal 
sõlmitud Ankara lepingut, mis käsitleb 
hüvitise maksmist Ida-Traakiast pärit 
Bulgaaria põgenikele nende omandi 
konfiskeerimise eest Teise Balkani sõja 
ajal 1913. aastal,

Or. bg

Muudatusettepanek 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi 
Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste 
raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, 
et need läbirääkimised on rangel 
tingimuslikkusel ja reformimise 
lubadustel põhineva pikaajalise ja 
prognoosimatu tulemusega protsessi 
lähtepunktiks;

A. arvestades, et Türgi liikmesuse 
eesmärgiga ühinemisläbirääkimisi alustati 
3. oktoobril 2005. aastal pärast seda, kui 
nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku 
heaks kiitnud, ning arvestades, et need
läbirääkimised jäävad protsessi 
lähtepunktiks, mille eesmärgiks on ELi 
täielik liikmesus, niipea kui 
Kopenhaageni kriteeriumid on täidetud;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi 
Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste 
raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, 

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi 
Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste 
raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, 
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et need läbirääkimised on rangel
tingimuslikkusel ja reformimise lubadustel 
põhineva pikaajalise ja prognoosimatu
tulemusega protsessi lähtepunktiks;

et need läbirääkimised olid 
tingimuslikkusel ja reformimise lubadustel 
põhineva protsessi lähtepunktiks;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi 
Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste 
raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, 
et need läbirääkimised on rangel 
tingimuslikkusel ja reformimise lubadustel
põhineva pikaajalise ja prognoosimatu 
tulemusega protsessi lähtepunktiks;

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi 
Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste 
raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, 
et neid läbirääkimisi peeti rangel 
tingimuslikkusel ja reformimise lubadustel 
põhineva pikka aega kesta võiva ja 
prognoosimatu tulemusega protsessi 
lähtepunktiks;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi 
Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste 
raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, 
et need läbirääkimised on rangel 
tingimuslikkusel ja reformimise lubadustel 
põhineva pikaajalise ja prognoosimatu 
tulemusega protsessi lähtepunktiks;

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi 
Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste 
raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, 
et need läbirääkimised on rangel 
tingimuslikkusel ja reformimise lubadustel 
põhineva pikaajalise ja prognoosimatu 
tulemusega protsessi lähtepunktiks, mille 
eesmärgiks on ühinemine;
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Or. en

Muudatusettepanek 10
Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi 
Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste 
raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, 
et need läbirääkimised on rangel 
tingimuslikkusel ja reformimise lubadustel 
põhineva pikaajalise ja prognoosimatu 
tulemusega protsessi lähtepunktiks;

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi 
Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste 
raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, 
et need läbirääkimised on rangel 
tingimuslikkusel ja reformimise lubadustel 
põhineva pikaajalise protsessi 
lähtepunktiks, mille eesmärgiks on 
liitumine;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena ennast 
moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone tugevdada ja parandada;

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme ning viima end järk-
järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena ennast 
moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone tugevdada ja parandada;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena ennast 
moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone tugevdada ja parandada;

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena 
demokraatlikke institutsioone tugevdada ja 
parandada;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena ennast 
moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone tugevdada ja parandada;

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena 
demokraatlikke institutsioone tugevdada ja 
parandada;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena ennast 
moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone tugevdada ja parandada;

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena 
demokraatlikke institutsioone parandada;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena ennast 
moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone tugevdada ja parandada;

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena 
demokraatlikke institutsioone parandada;
arvestades, et EL peaks olema jätkuvalt 
pühendunud ja proaktiivne Türgi 
ühinemisläbirääkimiste konkreetsete 
edusammude edendamisel;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena ennast 
moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone tugevdada ja parandada;

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena ennast 
moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone ja õigusriiki tugevdada ja 
parandada;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena ennast 
moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone tugevdada ja parandada;

B. arvestades, et Türgi on kohustunud 
teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena ennast 
moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone, õigusriiki ning inimõiguste 
ja põhivabaduste järgimist tugevdada ja 
parandada;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et kooskõlas Euroopa 
Ülemkogu 2006. aasta detsembri 
kohtumise järeldustega on täielik vastavus 
kõigile Kopenhaageni kriteeriumidele ja 
ELi integreerimisvõime endiselt ELiga kui 
ühistel väärtustel, siiral koostööl ja 
kõikide liikmesriikide vastastikusel 
solidaarsusel põhineva ühendusega 
liitumise alus;

C. arvestades, et täielik vastavus 
Kopenhaageni kriteeriumidele on endiselt 
ELiga liitumise alus, sama alus, mis 
kõikidel teistel kandidaatriikidel;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et kooskõlas Euroopa 
Ülemkogu 2006. aasta detsembri 
kohtumise järeldustega on täielik vastavus 
kõigile Kopenhaageni kriteeriumidele ja 
ELi integreerimisvõime endiselt ELiga kui 
ühistel väärtustel, siiral koostööl ja kõikide 
liikmesriikide vastastikusel solidaarsusel 
põhineva ühendusega liitumise alus;

C. arvestades, et täielik vastavus kõigile 
Kopenhaageni kriteeriumidele on endiselt 
ELiga kui ühistel väärtustel, siiral koostööl 
ja kõikide liikmesriikide vastastikusel 
solidaarsusel põhineva ühendusega
liitumise alus;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et kooskõlas Euroopa 
Ülemkogu 2006. aasta detsembri 

C. arvestades, et täielik vastavus kõigile 
Kopenhaageni kriteeriumidele on endiselt 
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kohtumise järeldustega on täielik vastavus 
kõigile Kopenhaageni kriteeriumidele ja 
ELi integreerimisvõime endiselt ELiga kui 
ühistel väärtustel, siiral koostööl ja kõikide 
liikmesriikide vastastikusel solidaarsusel 
põhineva ühendusega liitumise alus;

ELiga kui ühistel väärtustel, siiral koostööl 
ja kõikide liikmesriikide vastastikusel 
solidaarsusel põhineva ühendusega
liitumise alus;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades, et Türgi ei vasta 
ühinemistingimustele;

Or. nl

Muudatusettepanek 22
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades, et vahistatud ajakirjanike 
suur hulk ja valitsuskriitiliste ajakirjanike 
vastu pooleliolevad menetlused seavad 
ohtu Türgi ajakirjandusvabaduse;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades, et Türgi jätkuvat 
otsustavust viia edasi läbirääkimiste 
protsessi on kinnitatud uues 
valitsusprogrammis, mis võeti vastu 2011. 
aasta juuni parlamendivalimiste järel;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades, et läbirääkimiste 
peatükid, mille osas tehnilised 
ettevalmistused on lõpule viidud, tuleks 
kohe avada vastavalt kehtestatud korrale 
ja kooskõlas läbirääkimiste raamistikuga;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C b. arvestades, et Türgis on toimunud 
mitu olulist põhiseaduslikku, 
seadusandlikku, institutsioonilist ja 
praktilist reformi, mille eesmärk on 
edasine demokratiseerimine; arvestades 
siiski, et mitmel pikaajalisel probleemil, 
mis puudutavad näiteks õigusemõistmist 
Türgis, on jätkuvalt tõsine negatiivne 
mõju inimõigustele ja sõnavabadusele 
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Türgis ning üldsuse arusaamisele 
kohtusüsteemi sõltumatusest ja 
erapooletusest; arvestades, et nende 
probleemide tagajärjel on algatatud suur 
hulk kohtuasju ajakirjanike, aktivistide ja 
intellektuaalide vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et oma 2011. aasta 
eduaruandes järeldas komisjon, et Türgi on 
Euroopa Liidu julgeoleku ja jõukuse 
seisukohast määrava tähtsusega riik, et 
Türgi panus ELis paljudes tähtsates 
valdkondades on täielikult toimiv vaid 
positiivse tegevuskava ning usaldusväärse 
ja aktiivse ühinemisperspektiivi abil ning
olulisena püsib asjaolu, et Türgi jätkaks
reformidega poliitiliste 
ühinemiskriteeriumide osas, kuid vaja on 
veelgi rohkem pingutada põhiõiguste 
tagamiseks;

D. arvestades, et oma 2011. aasta 
eduaruandes järeldas komisjon, et Türgi 
peab jätkama reformidega poliitiliste 
ühinemiskriteeriumide osas, kuid vaja on 
veelgi rohkem pingutada põhiõiguste 
tagamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et oma 2011. aasta 
eduaruandes järeldas komisjon, et Türgi on 
Euroopa Liidu julgeoleku ja jõukuse 

D. arvestades, et oma 2011. aasta 
eduaruandes järeldas komisjon, et Türgi on 
Euroopa Liidu julgeoleku ja jõukuse 
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seisukohast määrava tähtsusega riik, et 
Türgi panus ELis paljudes tähtsates 
valdkondades on täielikult toimiv vaid 
positiivse tegevuskava ning usaldusväärse 
ja aktiivse ühinemisperspektiivi abil ning 
olulisena püsib asjaolu, et Türgi jätkaks 
reformidega poliitiliste 
ühinemiskriteeriumide osas, kuid vaja on 
veelgi rohkem pingutada põhiõiguste 
tagamiseks;

seisukohast määrava tähtsusega riik ning 
olulisena püsib asjaolu, et Türgi jätkaks 
reformidega poliitiliste 
ühinemiskriteeriumide osas, kuid vaja on 
veelgi rohkem pingutada põhiõiguste 
tagamiseks;

Or. nl

Muudatusettepanek 28
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D a. arvestades, et läbirääkimiste 
peatükid, mille osas tehnilised 
ettevalmistused on lõpule viidud, tuleks 
kohe avada vastavalt kehtestatud korrale 
ja kooskõlas läbirääkimiste raamistikuga;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D a. arvestades, et läbirääkimiste 
peatükid, mille osas tehnilised 
ettevalmistused on lõpule viidud, tuleks 
kohe avada vastavalt kehtestatud korrale 
ja kooskõlas läbirääkimiste raamistikuga;

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D a. arvestades, et komisjon on algatanud 
ELi ja Türgi vahelise uuendatud positiivse 
tegevuskava, et kujundada tulevikku 
ühiselt proaktiivsel viisil; arvestades, et 
kõnealune positiivne tegevuskava tugineb 
ELi ja Türgi suhete tugevatele alustele ja 
viib reformiprotsessi edasi; arvestades, et 
see uus algatus ei asenda 
ühinemisläbirääkimisi, vaid täiendab 
neid, et toetada reforme ja laiendada 
Türgi kodanike jaoks õigusi ja vabadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D a. arvestades, et läbirääkimiste 
peatükid, mille osas tehnilised 
ettevalmistused on lõpule viidud, tuleks 
kohe avada vastavalt kehtestatud korrale 
ja kooskõlas läbirääkimiste raamistikuga;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Bastiaan Belder
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D a. arvestades, et Türgi valitsus ja 
kohtud suhtuvad passiivselt 
antisemiitlikesse väljaütlemistesse Türgi 
meedias;

Or. nl

Muudatusettepanek 33
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D a. arvestades, et Türgi kohtusüsteemi 
tõsised väärtalitlused, nagu 
kriminaalmenetluste ja 
eeluurimisvangistuse pikkus, kohtualuste 
puudulik juurdepääs nende vastu 
suunatud tõendusmaterjalidele ja 
piirangute puudumine prokuröridele 
kriminaalasjade algatamisel, mõjutavad 
negatiivselt sõnavabadust riigis; 
arvestades, et üle 60 pressitöötaja on 
vangistatud veendumuste tõttu 
kohtuprotsessi ja tulevase süüdistuse eel, 
enamasti terrorismivastase seaduse ja 
kriminaalõiguse terrorismi mõiste laia 
tõlgenduse põhjal;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

E. arvestades, et Türgi ei ole juba kuuendat 
aastat järjest siiani täielikult rakendanud 
EÜ-Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid, ja arvestades, et EL 
ei ole samal ajal lõpetanud Põhja-
Küprose isoleerimist kooskõlas oma 26. 
aprillil 2004. aastal ELi üldasjade 
nõukogus võetud kohustustega;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, täielikult 
rakendanud EÜ-Türgi 
assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli 
sätteid;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani
rakendanud EÜ-Türgi 
assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli 
sätteid, viidates Euroopa Liidu 
keeldumisele kaotada Küprose türgi 
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kogukonna isoleerimine, mida ühendus 
lubas 26. aprilli 2004. aasta nõukogu 
järeldustes;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle
lisaprotokolli sätteid,

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu lisaprotokolli 
sätteid; arvestades, et samal ajal ei ole 
Euroopa Liit kaotanud Küprose põhjaosa 
türgi kogukonna isoleerimist kooskõlas 
ELi üldasjade nõukogu 26. aprilli 2004. 
aasta kohtumise järeldustega;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid, ja arvestades, et 
Euroopa Liidu Nõukogu 26. aprilli 2004. 
aasta järeldusi Küprose kohta ei ole siiani 
ellu viidud;

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid; arvestades, et 
Euroopa Liit ja Türgi peaksid üheaegselt 
viima ellu kohustused, mis tulenevad 
lisaprotokollist ja ELi üldasjade nõukogu 
26. aprilli 2004. aasta järeldustest, et 
murda välja läbirääkimiste ummikseisust;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Cristian Silviu Buşoi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba 
kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid; arvestades, et 
Euroopa Liit ja Türgi peaksid viima 
üheaegselt ellu kohustused, mis tulenevad 
lisaprotokollist ja ELi üldasjade nõukogu 
26. aprilli 2004. aasta järeldustest, et 
murda välja ummikseisust;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Geoffrey Van Orden
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja 
stabiilsuse tugevdamiseks ning 
heanaaberlike suhete ja positiivse poliitilise 
ja majandusliku partnerluse edendamiseks 
rohkem pingutama, et lahendada 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
piirivaidlused, oma lähinaabritega;

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja 
stabiilsuse tugevdamiseks ning 
heanaaberlike suhete ja positiivse poliitilise 
ja majandusliku partnerluse edendamiseks 
rohkem pingutama, et lahendada 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
vaidlused maa- ja merepiiri ning 
õhuruumi üle, oma lähinaabritega, kes 
peavad näitama samaväärset valmisolekut 
lahendada need küsimused;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja 
stabiilsuse tugevdamiseks ning 
heanaaberlike suhete ja positiivse poliitilise 
ja majandusliku partnerluse edendamiseks 
rohkem pingutama, et lahendada 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
piirivaidlused, oma lähinaabritega;

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja 
stabiilsuse tugevdamiseks ning 
heanaaberlike suhete ja positiivse poliitilise 
ja majandusliku partnerluse edendamiseks 
rohkem pingutama, et lahendada 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
lahendamata õiguslikud kohustused ja 
piirivaidlused, oma lähinaabritega;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja 
stabiilsuse tugevdamiseks ning 
heanaaberlike suhete ja positiivse poliitilise 
ja majandusliku partnerluse edendamiseks 
rohkem pingutama, et lahendada 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
piirivaidlused, oma lähinaabritega;

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja 
stabiilsuse tugevdamiseks ning 
heanaaberlike suhete ja positiivse poliitilise
ja majandusliku partnerluse edendamiseks 
rohkem pingutama, et lahendada 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
piirivaidlused, oma lähinaabritega
kooskõlas ÜRO põhikirja sätete ja 
rahvusvahelise õigusega;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja 
stabiilsuse tugevdamiseks ning 
heanaaberlike suhete ja positiivse poliitilise 
ja majandusliku partnerluse edendamiseks 
rohkem pingutama, et lahendada 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
piirivaidlused, oma lähinaabritega;

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja 
stabiilsuse tugevdamiseks ning 
heanaaberlike suhete ja positiivse poliitilise 
ja majandusliku partnerluse edendamiseks 
rohkem pingutama, et lahendada 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
piirivaidlused, oma lähinaabritega, eriti 
Küprose, ELi liikmesriigiga;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Dimitar Stoyanov

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja 
stabiilsuse tugevdamiseks ning 

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja 
stabiilsuse tugevdamiseks ning 
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heanaaberlike suhete ja positiivse poliitilise 
ja majandusliku partnerluse edendamiseks 
rohkem pingutama, et lahendada 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
piirivaidlused, oma lähinaabritega;

heanaaberlike suhete ja positiivse poliitilise 
ja majandusliku partnerluse edendamiseks 
rohkem pingutama, et lahendada 
kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
piirivaidlused ning rahvusvahelistest 
lepingutest tulenevad rahalised 
kohustused, oma lähinaabritega;

Or. bg

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F a. arvestades, et viimased 27 aastat on 
Türgi ühiskond kogenud vägivaldset 
konflikti Kurdistani Töölispartei (PKK) ja 
Türgi sõjaväe vahel, mis on põhjustanud 
hinnanguliselt 45 000 surmajuhtumit ja 
sundinud kodudest lahkuma 
hinnanguliselt 1 miljon kodanikku; 
arvestades, et mõlemad pooled on olnud 
siiani konfliktist haaratud ja Türgi ei ole 
senini liitunud Genfi konventsiooni 
lisaprotokollidega 1 ja 2, mis lubavad 
rahvusvahelistel humanitaarabi 
organisatsioonidel tegutseda konfliktist 
haaratud piirkondades; arvestades, et vaja 
on lepitusmeetmeid ja kurdi küsimuse 
lahendamiseks tuleb tegeleda probleemi 
juurtega;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et Türgi majanduse 
kogumaht on viimase kümne aasta jooksul 
kolm korda suurenenud ning möödunud 
aastal kasvas see peaaegu 10% ning teda 
peetakse üheks maailma seitsme kõige 
kiiremini areneva majanduse hulka 
kuuluvaks maaks; arvestades, et Euroopa 
Liidu ja Türgi kui liidu suuruselt 
seitsmenda kaubanduspartneri vaheline 
kaubavahetus oli 2010. aastal 103 miljardit 
eurot ja liit oli Türgi suurim 
kaubanduspartner, kus 80% välismaistest 
otseinvesteeringutest Türgisse tegi 
Euroopa Liit; arvestades, et ELi ettevõtjad 
on Türgis loonud üle 13 000 ettevõtte;

G. arvestades, et Türgi majanduse 
kogumaht on viimase kümne aasta jooksul 
kolm korda suurenenud; arvestades, et 
Euroopa Liidu ja Türgi kui liidu suuruselt 
seitsmenda kaubanduspartneri vaheline 
kaubavahetus oli 2010. aastal 103 miljardit 
eurot ja liit oli Türgi kaugelt suurim 
kaubanduspartner;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Birgit Schnieber-Jastram

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et Türgi majanduse 
kogumaht on viimase kümne aasta jooksul 
kolm korda suurenenud ning möödunud 
aastal kasvas see peaaegu 10% ning teda 
peetakse üheks maailma seitsme kõige 
kiiremini areneva majanduse hulka 
kuuluvaks maaks; arvestades, et Euroopa 
Liidu ja Türgi kui liidu suuruselt 
seitsmenda kaubanduspartneri vaheline 
kaubavahetus oli 2010. aastal 103 miljardit 
eurot ja liit oli Türgi suurim 
kaubanduspartner, kus 80% välismaistest 
otseinvesteeringutest Türgisse tegi Euroopa 
Liit; arvestades, et ELi ettevõtjad on Türgis 
loonud üle 13 000 ettevõtte;

G. arvestades, et Türgi majanduse 
kogumaht on viimase kümne aasta jooksul 
kolm korda suurenenud ning möödunud 
aastal kasvas see peaaegu 10% ning teda 
peetakse üheks kõige kiiremini kasvavaks 
majanduseks maailmas ja üheks maailma 
seitsme kõige kiiremini areneva majanduse 
hulka kuuluvaks maaks; arvestades, et 
Euroopa Liidu ja Türgi kui liidu suuruselt 
seitsmenda kaubanduspartneri vaheline 
kaubavahetus oli 2010. aastal 103 miljardit 
eurot ja liit oli Türgi suurim 
kaubanduspartner, kus 80% välismaistest 
otseinvesteeringutest Türgisse tegi Euroopa 
Liit; arvestades, et ELi ettevõtjad on Türgis 
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loonud üle 13 000 ettevõtte;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G a. arvestades, et Türgi SKP elaniku 
kohta on jätkuvalt madal enamiku ELi 
liikmesriikidega, eriti kõige 
konkurentsivõimelisematega, võrreldes; 
arvestades, et suhteliselt madal SKP 
elaniku kohta suures kandidaatriigis loob 
erilisi lahendust vajavaid probleeme 
praeguste ELi liikmesriikidega 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
valdkonnas; arvestades, et Türgil on 
hädasti vaja parandada oma 
konkurentsivõimet kõrgtehnoloogilises 
tööstuses;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G b. arvestades, et 80% välismaistest 
otseinvesteeringutest Türgisse tuleb 
Euroopa Liidust; arvestades, et ELi 
ettevõtted on loonud Türgis rohkem kui 
13 000 ettevõtet; arvestades, et nii Türgi 
kui ka EL saavad kasu jätkuvast 
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majanduslikust integratsioonist;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog 
ja koostöö stabiilsuse ja demokraatia 
valdkonnas Lähis-Idas laiemalt on 
strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on tugev ilmalik riik, võib 
demokratiseeruvatele araabia riikidele 
olla väärtuslik eeskuju demokraatliku 
ülemineku ja sotsiaal-majanduslike 
reformide teostamisel; arvestades, et ELi 
ja Türgi vaheline struktureeritud dialoog 
mõlema poole välis- ja naabruspoliitika 
koordineerimise teemal võiks anda 
ainulaadse sünergia;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 52
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja
koostöö stabiilsuse ja demokraatia 
valdkonnas Lähis-Idas laiemalt on 
strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on tugev ilmalik riik, võib 
demokratiseeruvatele araabia riikidele olla 
väärtuslik eeskuju demokraatliku 
ülemineku ja sotsiaal-majanduslike 

H. arvestades, et ELi koostöö Türgiga 
stabiilsuse ja demokraatia edendamisel
Lähis-Idas laiemalt on väga oluline; 
arvestades, et Türgi, ilmalik ja 
demokraatlik riik, mille elanikkonna 
enamiku moodustavad moslemid ja millel 
on olulised usuvähemused, võib olla 
väärtuslik eeskuju araabia riikidele, mis 



AM\888692ET.doc 27/273 PE478.719v01-00

ET

reformide teostamisel; arvestades, et ELi 
ja Türgi vaheline struktureeritud dialoog 
mõlema poole välis- ja naabruspoliitika 
koordineerimise teemal võiks anda 
ainulaadse sünergia;

on praegu üleminekul tõelisteks 
demokraatiateks saamise suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja 
koostöö stabiilsuse ja demokraatia
valdkonnas Lähis-Idas laiemalt on 
strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on tugev ilmalik riik, võib 
demokratiseeruvatele araabia riikidele
olla väärtuslik eeskuju demokraatliku 
ülemineku ja sotsiaal-majanduslike 
reformide teostamisel; arvestades, et ELi 
ja Türgi vaheline struktureeritud dialoog 
mõlema poole välis- ja naabruspoliitika 
koordineerimise teemal võiks anda 
ainulaadse sünergia;

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja 
koostöö stabiilsuse, demokraatia ja
julgeoleku valdkonnas Lähis-Idas laiemalt 
on strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on tugev ilmalik riik, võib olla 
väärtuslik demokraatliku ülemineku 
eeskuju islami maailmas; arvestades, et 
ELi ja Türgi vaheline struktureeritud 
dialoog mõlema poole välis- ja 
naabruspoliitika koordineerimise teemal 
võiks anda ainulaadse sünergia, eelkõige 
kogu Vahemere piirkonna ja üldisemalt 
Lähis-Ida demokraatia ja sotsiaal-
majandusliku reformi toetamisel, sh 
probleemide puhul, mida põhjustab Iraan;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja 
koostöö stabiilsuse ja demokraatia 

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja 
koostöö stabiilsuse ja demokraatia 
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valdkonnas Lähis-Idas laiemalt on 
strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on tugev ilmalik riik, võib 
demokratiseeruvatele araabia riikidele olla 
väärtuslik eeskuju demokraatliku 
ülemineku ja sotsiaal-majanduslike 
reformide teostamisel; arvestades, et ELi ja 
Türgi vaheline struktureeritud dialoog 
mõlema poole välis- ja naabruspoliitika 
koordineerimise teemal võiks anda 
ainulaadse sünergia;

valdkonnas Lähis-Idas laiemalt on 
strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on tugev ilmalik riik, ja 
tingimusel, et seda viivitamata 
reformitakse ja viiakse vastavusse ELiga 
kõikides valdkondades, sh selle 
välispoliitika, võib demokratiseeruvatele 
araabia riikidele olla väärtuslik eeskuju 
demokraatliku ülemineku ja sotsiaal-
majanduslike reformide teostamisel; 
arvestades, et ELi ja Türgi vaheline 
struktureeritud dialoog Türgi 
poliitikasuundade järkjärguliseks ELi 
omadega vastavusse viimiseks võiks anda 
mõlemale poolele kasuliku sünergia;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja 
koostöö stabiilsuse ja demokraatia 
valdkonnas Lähis-Idas laiemalt on
strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on tugev ilmalik riik, võib 
demokratiseeruvatele araabia riikidele olla 
väärtuslik eeskuju demokraatliku 
ülemineku ja sotsiaal-majanduslike 
reformide teostamisel; arvestades, et ELi ja 
Türgi vaheline struktureeritud dialoog 
mõlema poole välis- ja naabruspoliitika 
koordineerimise teemal võiks anda 
ainulaadse sünergia;

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja 
koostöö stabiilsuse ja demokraatia 
valdkonnas Lähis-Idas laiemalt võib olla
strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on ilmalik riik, võib 
demokratiseeruvatele araabia riikidele olla 
eeskuju demokraatliku ülemineku ja 
sotsiaal-majanduslike reformide 
teostamisel; arvestades, et Türgi
peaminister Erdogan on nõudnud Türgi-
Araabia liidu loomist;

Or. nl

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja 
koostöö stabiilsuse ja demokraatia 
valdkonnas Lähis-Idas laiemalt on 
strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on tugev ilmalik riik, võib 
demokratiseeruvatele araabia riikidele olla
väärtuslik eeskuju demokraatliku 
ülemineku ja sotsiaal-majanduslike 
reformide teostamisel; arvestades, et ELi ja 
Türgi vaheline struktureeritud dialoog 
mõlema poole välis- ja naabruspoliitika 
koordineerimise teemal võiks anda 
ainulaadse sünergia;

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja 
koostöö stabiilsuse ja demokraatia 
valdkonnas Lähis-Idas laiemalt on 
strateegiline; arvestades, et Türgi kui tugev 
ilmalik riik võib tingimusel, et Türgi ise 
austab täielikult põhivabadusi, olla 
demokratiseeruvatele araabia riikidele 
väärtuslik partner demokraatliku 
ülemineku ja sotsiaal-majanduslike 
reformide teostamisel; arvestades, et ELi ja 
Türgi vaheline struktureeritud dialoog 
mõlema poole välis- ja naabruspoliitika 
koordineerimise teemal võiks anda 
ainulaadse sünergia;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja 
koostöö stabiilsuse ja demokraatia 
valdkonnas Lähis-Idas laiemalt on 
strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on tugev ilmalik riik, võib 
demokratiseeruvatele araabia riikidele olla 
väärtuslik eeskuju demokraatliku 
ülemineku ja sotsiaal-majanduslike 
reformide teostamisel; arvestades, et ELi ja 
Türgi vaheline struktureeritud dialoog 
mõlema poole välis- ja naabruspoliitika 
koordineerimise teemal võiks anda 
ainulaadse sünergia;

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja 
koostöö stabiilsuse ja demokraatia 
valdkonnas Lähis-Idas laiemalt on 
strateegiline; arvestades, et Türgi, mille 
aluseks on tugev ilmalik riik, võib 
demokratiseeruvatele araabia riikidele olla 
innustuse allikas demokraatliku ülemineku 
ja sotsiaal-majanduslike reformide 
teostamisel; arvestades, et ELi ja Türgi 
vaheline struktureeritud dialoog mõlema 
poole välis- ja naabruspoliitika 
koordineerimise teemal võiks anda 
ainulaadse sünergia;
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Or. en

Muudatusettepanek 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja 
Kaspia mere nafta- ja gaasivarude ELi 
energiakoridor ja et Türgi asub Iraagi 
strateegilises läheduses ja tema toornafta 
turg on arenguteel; arvestades, et 
Nabucco torujuhe jääb üheks ELi kõige 
tähtsamaks energiajulgeoleku 
prioriteediks; arvestades, et Türgi ja 
Aserbaidžaan sõlmisid 25. oktoobril 2011 
lepingu Aserbaidžaani gaasi transiidiks 
läbi Türgi, mis avab Lõunapoolse 
gaasikoridori, kindlustab gaasitarned 
Nabucco torujuhtmele ja tugevdab 
tulevase ITGI (Türgi-Kreeka-Itaalia 
ühendusjuhe) gaasitransiidikoridori 
strateegilist rolli Euroopa Liidu 
energiajulgeolekus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja 
Kaspia mere nafta- ja gaasivarude ELi 
energiakoridor ja et Türgi asub Iraagi 
strateegilises läheduses ja tema toornafta 
turg on arenguteel; arvestades, et Nabucco 
torujuhe jääb üheks ELi kõige tähtsamaks

I. arvestades, et Türgi on oluline partner
Kaukaasia ja Kaspia mere nafta- ja 
gaasivarude ELi transiidi osas ja et Türgi 
asub Iraagi strateegilises läheduses ja tema 
toornafta turg on arenguteel; arvestades, et 
Nabucco torujuhe jääb üheks ELi oluliseks 
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energiajulgeoleku prioriteediks; 
arvestades, et Türgi ja Aserbaidžaan 
sõlmisid 25. oktoobril 2011 lepingu 
Aserbaidžaani gaasi transiidiks läbi Türgi, 
mis avab Lõunapoolse gaasikoridori, 
kindlustab gaasitarned Nabucco 
torujuhtmele ja tugevdab tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus;

energiajulgeoleku projektiks, kuid EL 
peab kaaluma ka alternatiive, nagu South 
Streami gaasijuhe; arvestades, et Türgi ja 
Aserbaidžaan sõlmisid 25. oktoobril 2011 
lepingu Aserbaidžaani gaasi transiidiks läbi 
Türgi, mis avab Lõunapoolse 
gaasikoridori, võib aidata kindlustada
gaasitarned Nabucco torujuhtmele ja 
tugevdada tulevase ITGI (Türgi-Kreeka-
Itaalia ühendusjuhe) gaasitransiidikoridori 
strateegilist rolli Euroopa Liidu 
energiajulgeolekus;

Or. de

Muudatusettepanek 60
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja 
Kaspia mere nafta- ja gaasivarude ELi 
energiakoridor ja et Türgi asub Iraagi 
strateegilises läheduses ja tema toornafta 
turg on arenguteel; arvestades, et Nabucco 
torujuhe jääb üheks ELi kõige tähtsamaks 
energiajulgeoleku prioriteediks; arvestades, 
et Türgi ja Aserbaidžaan sõlmisid 25. 
oktoobril 2011 lepingu Aserbaidžaani gaasi 
transiidiks läbi Türgi, mis avab 
Lõunapoolse gaasikoridori, kindlustab 
gaasitarned Nabucco torujuhtmele ja 
tugevdab tulevase ITGI (Türgi-Kreeka-
Itaalia ühendusjuhe) gaasitransiidikoridori 
strateegilist rolli Euroopa Liidu 
energiajulgeolekus;

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja 
Kaspia mere nafta- ja gaasivarude oluline 
ELi energiakoridor ja et Türgi asub Iraagi 
strateegilises läheduses ja tema toornafta 
turg on arenguteel; arvestades, et 
kavandatud Nabucco torujuhe jääb üheks 
ELi kõige tähtsamaks energiajulgeoleku 
prioriteediks; arvestades, et Türgi ja 
Aserbaidžaan sõlmisid 25. oktoobril 2011 
lepingu Aserbaidžaani gaasi transiidiks läbi 
Türgi, mis avab Lõunapoolse 
gaasikoridori, kindlustab gaasitarned 
kavandatud Nabucco torujuhtmele ja 
tugevdab tulevase ITGI (Türgi-Kreeka-
Itaalia ühendusjuhe) gaasitransiidikoridori 
strateegilist rolli Euroopa Liidu 
energiajulgeolekus;

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja 
Kaspia mere nafta- ja gaasivarude ELi 
energiakoridor ja et Türgi asub Iraagi 
strateegilises läheduses ja tema toornafta 
turg on arenguteel; arvestades, et Nabucco 
torujuhe jääb üheks ELi kõige tähtsamaks 
energiajulgeoleku prioriteediks; arvestades, 
et Türgi ja Aserbaidžaan sõlmisid 25. 
oktoobril 2011 lepingu Aserbaidžaani gaasi 
transiidiks läbi Türgi, mis avab 
Lõunapoolse gaasikoridori, kindlustab 
gaasitarned Nabucco torujuhtmele ja 
tugevdab tulevase ITGI (Türgi-Kreeka-
Itaalia ühendusjuhe) gaasitransiidikoridori 
strateegilist rolli Euroopa Liidu 
energiajulgeolekus;

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja 
Kaspia mere nafta- ja gaasivarude ELi 
energiakoridor ja et Türgi asub Iraagi 
strateegilises läheduses ja tema toornafta ja 
maagaasi turud on arenguteel; arvestades, 
et Nabucco torujuhe jääb üheks ELi kõige 
tähtsamaks energiajulgeoleku prioriteediks; 
arvestades, et Türgi ja Aserbaidžaan 
sõlmisid 25. oktoobril 2011 lepingu 
Aserbaidžaani gaasi transiidiks läbi Türgi, 
mis avab Lõunapoolse gaasikoridori, 
kindlustab gaasitarned Nabucco 
torujuhtmele ja tugevdab tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja 
Kaspia mere nafta- ja gaasivarude ELi 
energiakoridor ja et Türgi asub Iraagi 
strateegilises läheduses ja tema toornafta 
turg on arenguteel; arvestades, et Nabucco 
torujuhe jääb üheks ELi kõige tähtsamaks 
energiajulgeoleku prioriteediks; arvestades, 
et Türgi ja Aserbaidžaan sõlmisid 25. 
oktoobril 2011 lepingu Aserbaidžaani gaasi 
transiidiks läbi Türgi, mis avab 
Lõunapoolse gaasikoridori, kindlustab 

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja 
Kaspia mere nafta- ja gaasivarude ELi 
energiakoridor ja et Türgi asub Iraagi 
strateegilises läheduses ja tema toornafta 
turg on arenguteel; arvestades, et Nabucco 
torujuhe jääb üheks ELi kõige tähtsamaks 
energiajulgeoleku prioriteediks; arvestades, 
et Türgi ja Aserbaidžaan sõlmisid 25. 
oktoobril 2011 lepingu Aserbaidžaani gaasi 
transiidiks läbi Türgi, mis avab 
Lõunapoolse gaasikoridori, kindlustab 
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gaasitarned Nabucco torujuhtmele ja 
tugevdab tulevase ITGI (Türgi-Kreeka-
Itaalia ühendusjuhe) gaasitransiidikoridori 
strateegilist rolli Euroopa Liidu 
energiajulgeolekus;

gaasitarned kavandatud Nabucco 
torujuhtmele ja tugevdab ITGI (Türgi-
Kreeka-Itaalia ühendusjuhe)
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja 
Kaspia mere nafta- ja gaasivarude ELi 
energiakoridor ja et Türgi asub Iraagi 
strateegilises läheduses ja tema toornafta 
turg on arenguteel; arvestades, et Nabucco 
torujuhe jääb üheks ELi kõige tähtsamaks 
energiajulgeoleku prioriteediks; arvestades, 
et Türgi ja Aserbaidžaan sõlmisid 25. 
oktoobril 2011 lepingu Aserbaidžaani gaasi 
transiidiks läbi Türgi, mis avab 
Lõunapoolse gaasikoridori, kindlustab 
gaasitarned Nabucco torujuhtmele ja 
tugevdab tulevase ITGI (Türgi-Kreeka-
Itaalia ühendusjuhe) gaasitransiidikoridori 
strateegilist rolli Euroopa Liidu 
energiajulgeolekus;

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja 
Kaspia mere nafta- ja gaasivarude ELi 
energiakoridor ja et Türgi asub Iraagi 
strateegilises läheduses ja tema toornafta 
turg on arenguteel; arvestades, et Nabucco 
torujuhe jääb üheks ELi kõige tähtsamaks 
energiajulgeoleku prioriteediks; arvestades, 
et Türgi ja Aserbaidžaan sõlmisid 25. 
oktoobril 2011 lepingu Aserbaidžaani gaasi 
transiidiks läbi Türgi, mis avab 
Lõunapoolse gaasikoridori, kindlustab 
gaasitarned Nabucco torujuhtmele ja 
tugevdab tulevase ITGI (Türgi-Kreeka-
Itaalia ühendusjuhe) gaasitransiidikoridori 
strateegilist rolli Euroopa Liidu 
energiajulgeolekus; arvestades, et Türgil 
on oluline taastuvenergia potentsiaal oma 
märkimisväärsetest päikese, tuule ja 
maasoojuse ressurssidest;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I a. arvestades, et kestev rahu, stabiilsus 
ja jõukus Balkanil on strateegiliselt 
tähtsad nii ELile kui ka Türgile; 
arvestades, et omades ainulaadset 
ajaloolist sügavust ja kultuuripärandit 
ning erisuhteid Balkani maadega, on 
Türgi piirkonnas ülima tähtsusega 
sidusrühm;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I a. arvestades, et Euroopa Inimõiguste 
Kohtule esitatud hagide hulk on 
suurenenud viiendat aastat järjest; 
arvestades, et inimõiguste valdkonnas ei 
ole praktikas tehtud piisavalt edusamme;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Türgi vastastikust 
sõltuvust; tunnistab Türgi majanduslikku 
ja kasvupotentsiaali ning selle rolli 
energiajulgeolekus; rõhutab, et sellist 

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Türgi vastastikust 
sõltuvust; tunnistab Türgi rolli 
energiajulgeolekus; kutsub komisjoni üles 
võtma tõsiselt Türgi muresid, mis



AM\888692ET.doc 35/273 PE478.719v01-00

ET

vastastikust sõltuvust täiendab liidu ja 
Türgi välis- ja julgeolekupoliitika ning 
naabruspoliitika vahelise potentsiaalse 
sünergia väärtus, mis toob kasu mõlemale 
poolele ja suurendab nende mõjujõudu; 
on siiski veendunud, et selline 
vastastikune sõltuvus võib anda 
positiivseid tulemusi ainult juhul, kui selle 
lähtekohaks on vastastikused kohustused, 
strateegiline dialoog, reformiprotsessid ja 
reformide rakendamine, Türgi head 
suhted naabruses asuvate ELi 
liikmesriikidega ja tugev koostöö;

tulenevad tolliliiduga seotud eeskirjade 
rakendamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Türgi vastastikust
sõltuvust; tunnistab Türgi majanduslikku 
ja kasvupotentsiaali ning selle rolli 
energiajulgeolekus; rõhutab, et sellist 
vastastikust sõltuvust täiendab liidu ja 
Türgi välis- ja julgeolekupoliitika ning
naabruspoliitika vahelise potentsiaalse 
sünergia väärtus, mis toob kasu mõlemale 
poolele ja suurendab nende mõjujõudu; on 
siiski veendunud, et selline vastastikune 
sõltuvus võib anda positiivseid tulemusi 
ainult juhul, kui selle lähtekohaks on 
vastastikused kohustused, strateegiline 
dialoog, reformiprotsessid ja reformide 
rakendamine, Türgi head suhted naabruses 
asuvate ELi liikmesriikidega ja tugev 
koostöö;

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Türgi tihedaid ühiseid 
huvisid, tunnustades Türgi majanduslikku 
ja kasvupotentsiaali ning selle strateegilist 
tähtsust, eriti pidades silmas 
energiajulgeolekut; tunnustab Türgi
aktiivset välispoliitikat ning selle
potentsiaalse sünergia väärtust ELile ja 
selle liikmesriikidele, mis toob kasu 
mõlemale poolele ja suurendab nende 
mõjujõudu; on siiski veendunud, et selline 
vastastikune sõltuvus annab suurema 
tõenäosusega positiivseid tulemusi, kui 
selle lähtekohaks on vastastikused 
kohustused, strateegiline dialoog ja 
reformide rakendamine ning naabruses 
asuvate ELi liikmesriikide ja Türgi 
vaheliste heade suhete aktiivne ja 
vastastikune tõhustamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Türgi vastastikust 
sõltuvust; tunnistab Türgi majanduslikku ja 
kasvupotentsiaali ning selle rolli 
energiajulgeolekus; rõhutab, et sellist 
vastastikust sõltuvust täiendab liidu ja 
Türgi välis- ja julgeolekupoliitika ning 
naabruspoliitika vahelise potentsiaalse 
sünergia väärtus, mis toob kasu mõlemale 
poolele ja suurendab nende mõjujõudu; on 
siiski veendunud, et selline vastastikune 
sõltuvus võib anda positiivseid tulemusi 
ainult juhul, kui selle lähtekohaks on 
vastastikused kohustused, strateegiline 
dialoog, reformiprotsessid ja reformide 
rakendamine, Türgi head suhted naabruses 
asuvate ELi liikmesriikidega ja tugev 
koostöö;

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Türgi vastastikust 
sõltuvust; tunnistab Türgi majanduslikku ja 
kasvupotentsiaali ning selle rolli 
piirkondlikus stabiilsuses ja Euroopa 
energiajulgeolekus; rõhutab, et sellist 
vastastikust sõltuvust täiendab liidu ja 
Türgi välis- ja julgeolekupoliitika ning 
naabruspoliitika vahelise potentsiaalse 
sünergia väärtus, mis toob kasu mõlemale 
poolele ja suurendab nende mõjujõudu; on 
siiski veendunud, et selline vastastikune 
sõltuvus võib anda positiivseid tulemusi 
ainult juhul, kui selle lähtekohaks on 
vastastikused kohustused, strateegiline 
dialoog ja tõhus koostöö, riigisiseste
reformide rakendamine ja Türgi head 
suhted naabruses asuvate ELi 
liikmesriikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Türgi vastastikust 
sõltuvust; tunnistab Türgi majanduslikku ja 
kasvupotentsiaali ning selle rolli 
energiajulgeolekus; rõhutab, et sellist 
vastastikust sõltuvust täiendab liidu ja 

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Türgi vastastikust 
sõltuvust; tunnistab Türgi majanduslikku ja 
kasvupotentsiaali ning selle rolli 
energiajulgeolekus; rõhutab, et sellist 
vastastikust sõltuvust täiendab liidu ja 
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Türgi välis- ja julgeolekupoliitika ning 
naabruspoliitika vahelise potentsiaalse 
sünergia väärtus, mis toob kasu mõlemale 
poolele ja suurendab nende mõjujõudu; on 
siiski veendunud, et selline vastastikune 
sõltuvus võib anda positiivseid tulemusi 
ainult juhul, kui selle lähtekohaks on 
vastastikused kohustused, strateegiline
dialoog, reformiprotsessid ja reformide 
rakendamine, Türgi head suhted naabruses 
asuvate ELi liikmesriikidega ja tugev 
koostöö;

Türgi välis- ja julgeolekupoliitika ning 
naabruspoliitika vahelise potentsiaalse 
sünergia väärtus, mis toob kasu mõlemale 
poolele ja suurendab nende mõjujõudu; on 
siiski veendunud, et selline vastastikune 
sõltuvus võib anda positiivseid tulemusi 
ainult juhul, kui selle lähtekohaks on 
vastastikused kohustused, ELi väärtuste ja 
põhimõtete austamine, strateegiline 
dialoog, reformiprotsessid ja reformide 
rakendamine, Türgi head suhted naabruses 
asuvate ELi liikmesriikidega ja tugev 
koostöö;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Türgi vastastikust 
sõltuvust; tunnistab Türgi majanduslikku ja 
kasvupotentsiaali ning selle rolli 
energiajulgeolekus; rõhutab, et sellist 
vastastikust sõltuvust täiendab liidu ja 
Türgi välis- ja julgeolekupoliitika ning 
naabruspoliitika vahelise potentsiaalse 
sünergia väärtus, mis toob kasu mõlemale 
poolele ja suurendab nende mõjujõudu; on 
siiski veendunud, et selline vastastikune 
sõltuvus võib anda positiivseid tulemusi 
ainult juhul, kui selle lähtekohaks on 
vastastikused kohustused, strateegiline 
dialoog, reformiprotsessid ja reformide 
rakendamine, Türgi head suhted naabruses 
asuvate ELi liikmesriikidega ja tugev 
koostöö;

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Türgi vastastikust 
sõltuvust; tunnistab Türgi majanduslikku ja 
kasvupotentsiaali ning selle rolli 
energiajulgeolekus; rõhutab, et sellist 
vastastikust sõltuvust täiendab liidu ja 
Türgi välis- ja julgeolekupoliitika ning 
naabruspoliitika vahelise potentsiaalse 
sünergia väärtus, mis toob kasu mõlemale 
poolele ja suurendab nende mõjujõudu; on 
siiski veendunud, et selline vastastikune 
sõltuvus võib anda positiivseid tulemusi 
ainult juhul, kui selle lähtekohaks on 
vastastikused kohustused, strateegiline 
dialoog, reformiprotsessid ja reformide 
rakendamine, Türgi head suhted naabruses 
asuvate ELi liikmesriikidega ja tugev 
koostöö; on siiski ühtlasi mures Türgi 
majanduskasvuga seotud vaatenurga 
negatiivsete keskkonnaalaste, 
arheoloogiliste ja sotsiaalsete tagajärgede 
pärast; kutsub Türgi valitsust üles 



PE478.719v01-00 38/273 AM\888692ET.doc

ET

säilitama kõnealust arheoloogilist ja 
keskkonnapärandit, eelistades 
väiksemaid, ökoloogiliselt ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikke projekte; palub ELi 
institutsioonidel ja ELi liikmesriikidel 
kasutada sellega seoses täielikult ära kõiki 
ELi laienemispoliitika kandidaatriikidele 
mõeldud vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et ELi–Türgi tolliliit on 
võimaldanud Türgil jõuda kaupade vaba 
liikumise valdkonnas kõrge vastavuse 
tasemeni ja suurendab jätkuvalt 
kahepoolset kaubavahetust ELi ja Türgi 
vahel, mis ulatus 2010. aastal 103 miljardi 
euroni; märgib siiski, et Türgi ei rakenda 
tolliliitu täielikult ja säilitab õigusakte, 
mis rikuvad Türgi kohustusi kõrvaldada 
tehnilised kaubandustõkked, nagu 
impordilitsentsid, piirangud kaupade 
impordile kolmandatest riikidest, mis on 
ELis vabas ringluses, riiklik abi, 
intellektuaalse omandi õiguste 
jõustamine, uute farmaatsiatoodete 
registreerimise nõuded ja diskrimineeriv 
maksustamine; rõhutab, et uus toodete 
turustamise ja vastastikuse tunnustamise 
põhimõtte seadusandlik raamistik tuleb 
alles Türgi õiguskorda üle võtta;

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. toonitab, et mõlemad pooled peaksid 
aktiivselt püüdma arendada Euroopa 
Liidu ja Türgi välis- ja julgeolekupoliitika 
ning naabruspoliitika vahelist sünergiat, 
mis toob kasu mõlemale poolele ja 
suurendab nende mõjujõudu; on siiski 
veendunud, et selline vastastikune 
sõltuvus võib anda positiivseid tulemusi 
ainult juhul, kui selle lähtekohaks on 
vastastikused kohustused, strateegiline 
dialoog, reformiprotsessid ja vajalike 
reformide rakendamine, Türgi head 
suhted naabruses asuvate ELi 
liikmesriikidega ja tugev koostöö;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. tervitab uuendatud positiivse 
tegevuskava arendamist ELi–Türgi suhete 
tarbeks, mis juhul, kui see täidetakse, toob 
konkreetseid hüvesid ja võimaldab ELil 
jääda Türgi jätkuvate reformide 
kontrollmõõduks ja tuua Türgit lähemale 
ELiga liitumiseks vajalike kriteeriumide 
täitmisele, ja avaldab komisjonile selles 
küsimuses toetust; on arvamusel, et teha 
tuleb uusi jõupingutusi, et luua 
tingimused uute peatükkide avamiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. võtab teadmiseks mured, mida on 
väljendanud Türgi äriringkonnad seoses 
olemasolevate viisanõuetega, mida 
kohaldatakse Türgi kodanikele, ja 
transpordikvootidega, mida kohaldatakse 
Türgi veoautodele, ning ühepoolsete 
kohustustega, mis tulenevad Türgile 
tolliliidust, Türgi kaubandussuhetes 
kolmandate riikidega selliste 
vabakaubanduslepete tulemusel, mis on 
sõlmitud ELi ja nende riikide vahel;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. märgib, et Türgi on ainus 
kandidaatriik, kus ei tegelda viisanõude 
kaotamisega; rõhutab, et on oluline 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, 
üliõpilaste ja kodanikuühiskonna 
esindajate pääsu Euroopa Liitu; toetab 
komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi 
viisaeeskirja rakendamiseks, viisanõuete 
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks ning 
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uute viisalihtsustuskeskuste avamiseks 
Türgis; nõuab tungivalt, et Türgi 
allkirjastaks ja rakendaks edasiste 
viivitusteta ELi–Türgi tagasivõtulepingu 
ning tagaks, et kuni selle lepingu 
jõustumiseni rakendataks täiel määral 
kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile 
sisenevate ebaseaduslike sisserändajate 
suurt osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. taunib tõsiasja, et Türgi ei ole ikka 
veel täielikult rakendanud ELi–Türgi 
assotsieerimislepingu lisaprotokolli; 
kutsub Türgi valitsust üles rakendama 
seda täielikult, viivitamata ja 
mittediskrimineerival viisil; nõuab 
tungivalt, et Türgi kõrvaldaks kõik 
kaupade vaba liikumise säilinud 
piirangud, sh Küprosest pärinevatele 
transpordivahenditele kehtivad piirangud, 
ja rakendaks täielikult tolliliitu, et ületada 
praegune ummikseis oma 
liitumisläbirääkimistes ELiga asjaomastes 
peatükkides;

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

2. toetab täielikult komisjoni tööd ELi ja 
Türgi suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel, mis põhineb 
intensiivsematel kontaktidel siseriiklike 
reformide, liitumisläbirääkimistel 
kiiremate edusammude tagamiseks 
õigustikuga tihedamini vastavusse 
viimise, paremate kaubandus- ja 
majandussuhete, sh potentsiaalselt 
tolliliidu uuendamine, et hõlmata 
riigihankeid ja teenuseid, paindlikumate 
viisanõuete, et suurendada piiriüleseid 
äri- ja haridusealaseid kontakte, ja 
tugevdatud ELi–Türgi välispoliitika alase 
kõrgetasemelise dialoogi valdkonnas; on 
seisukohal, et uute peatükkide avamise 
tingimuste loomiseks, eriti prioriteedina 
justiits- ja siseasjade (peatükid 23 ja 24), 
konkurentsi (peatükk 8) ja energia 
(peatükk 15) valdkonnas, tuleb teha 
täiendavaid jõupingutusi; rõhutab, et Türgi 
suhted naabruses asuvate liikmesriikidega 
on määrava tähtsusega läbirääkimistele ja 
dialoogile uue kuju andmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 2. tunnistades, et edusammud 
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suhete uuendatud tegevuskava
väljatöötamisel; on seisukohal, et
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses 
asuvate liikmesriikidega on määrava 
tähtsusega läbirääkimistele ja dialoogile 
uue kuju andmisel;

liitumisprotsessil on jätkuvalt pettumust 
valmistavad, toetab komisjoni „uuendatud 
tegevuskava” algatust ELi ja Türgi suhete
jaoks ning toonitab vajadust aktiivsete ja 
täiendavate jõupingutuste järele 
peatükkide avamiseks;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

2. toetab komisjoni tööd positiivse 
tegevuskava väljatöötamisel, mis peaks 
lisama uut dünaamilisust ELi ja Türgi
suhetesse; on seisukohal, et peatükkide 
avamise tingimuste loomiseks justiits- ja 
põhiõiguste valdkonnas, andes mõlemale 
poolele konkreetseid tulemusi ja kasu, 
tuleb teha erilisi jõupingutusi; rõhutab, et 
Türgi suhted oma naaberriikidega on 
määrava tähtsusega ELiga tiheda ja kestva 
suhte loomisel;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete positiivse tegevuskava 
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väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

väljatöötamisel, nagu nõukogu oma 5. 
detsembri 2011. aasta järeldustes heaks 
kiitis; rõhutab, et Türgi suhted kõigi 
naabruses asuvate liikmesriikidega on 
määrava tähtsusega läbirääkimistele ja 
dialoogile uue kuju andmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Dimitar Stoyanov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi;
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; rõhutab, et Türgi suhted 
naabruses asuvate liikmesriikidega on 
määrava tähtsusega läbirääkimistele ja 
dialoogile uue kuju andmisel;

Or. bg

Muudatusettepanek 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel, mis hõlmab suurt hulka 
ühist huvi pakkuvaid valdkondi, muu 
hulgas poliitilised reformid, 
välispoliitikaalane dialoog, energia, 
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liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

kaubandus, viisad, liikuvus ja ränne ning 
võitlus terrorismi vastu; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel, keskendudes viisakorra 
parandamisele Türgi kodanike jaoks 
võrdväärselt teiste kandidaatriikide 
kodanikega ning tagades tolliliidu 
tõhusama toimimise, käsitledes praegusi 
takistusi kaubandusele ning Türgi 
muresid seoses 
vabakaubanduslepingutega, mille EL 
sõlmib kolmandate riikidega; on 
seisukohal, et peatükkide avamise 
tingimuste loomiseks tuleb teha 
täiendavaid jõupingutusi; rõhutab, et Türgi 
suhted naabruses asuvate liikmesriikidega 
on määrava tähtsusega läbirääkimistele ja 
dialoogile uue kuju andmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; korrates nõukogu 11. 
detsembri 2006. aasta otsuseid 
läbirääkimiste peatükkide avamise ja 
sulgemise kohta, on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses 
asuvate liikmesriikidega on määrava 
tähtsusega läbirääkimistele ja dialoogile 
uue kuju andmisel;

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
peab Türgi tegema täiendavaid ja 
tugevamaid jõupingutusi; rõhutab, et Türgi 
suhted naabruses asuvate liikmesriikidega 
annavad olulise panuse läbirääkimistele ja 
dialoogile uue kuju andmisel;

Or. de

Muudatusettepanek 87
Birgit Schnieber-Jastram

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi ja selle naabruses asuvate 
liikmesriikide vahelised suhted on olulised
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
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suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel, konkreetsemalt Ankara 
protokolli täielikul rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete uuendatud tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi 
suhete positiivse tegevuskava 
väljatöötamisel; on seisukohal, et 
peatükkide avamise tingimuste loomiseks 
tuleb teha täiendavaid jõupingutusi; 
rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate 
liikmesriikidega on määrava tähtsusega 
läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju 
andmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. märgib, et kuigi tehtud on mõningasi 
piiratud edusamme tooteohutusega seotud 
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küsimustes, nt turujärelevalve ja 
tooteohutuse hindamise nõukogu 
loomine, mis ühendab asjaomaseid 
turujärelevalve asutusi, on finants- ja 
inimressursid, mis on eraldatud 
turujärelevalve meetmeteks, ikka veel 
ebapiisavad; märgib, et rakendatud 
meetmete hulk on jätkuvalt väike, sellal 
kui üldiste tooteohutuse alaste õigusaktide 
läbivaatamine on jätkuvalt ebatäielik;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. rõhutab, et olemasolevaid valitsuse ja 
kodanikuühiskonna dialoogi mehhanisme 
ei kasutata tõhusalt ja tarbijate 
valitsusväliste organisatsioonide osalus 
poliitilistes ja seadusandlikes tegevustes 
on jätkuvalt vähene; palub Türgi 
valitsusel kaasata tarbijaühendused 
täielikult seadusandlikku ja poliitilise 
arutelu protsessi ja võtta kõik vajalikud 
meetmed, et toetada ja tugevdada 
tarbijaliikumist; julgustab 
tarbijaühendusi ühendama oma jõude, et 
suurendada oma esindatust võimaluse 
korral tarbijaühenduste konföderatsiooni 
loomise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Geoffrey Van Orden
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
üldvalimistel, kus oli kõrge 
valimisprotsent ja mida rahvusvahelised 
vaatlejad kiitsid kui demokraatlikke, 
pluralistlikke ja aktiivse 
kodanikuühiskonna kujundatud valimisi; 
rõhutab valimisseaduse reformi tähtsust, et 
välja jätta parlamenti pääsemise 10% 
miinimumkünnis, mis on kõige kõrgem 
künnis Euroopa Nõukogu liikmete hulgas 
ja mis ei esinda Türgi ühiskonna 
pluralismi;

3. avaldab Türgile kiitust juunis 2011 
toimunud vabade ja õiglaste üldvalimiste 
eest, mida rahvusvahelised vaatlejad on 
klassifitseerinud kui „demokraatlikke, 
pluralistlikke ja aktiivse 
kodanikuühiskonna kujundatud” valimisi; 
rõhutab Türgi valimisseaduse reformimise
tähtsust ja soovitab Türgil kaaluda 
praeguse 10% miinimumkünnise, mille 
partei peab parlamenti pääsemiseks 
täitma, alandamist;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent 
ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid 
kui demokraatlikke, pluralistlikke ja 
aktiivse kodanikuühiskonna kujundatud
valimisi; rõhutab valimisseaduse reformi 
tähtsust, et välja jätta parlamenti 
pääsemise 10% miinimumkünnis, mis on 
kõige kõrgem künnis Euroopa Nõukogu 
liikmete hulgas ja mis ei esinda Türgi 
ühiskonna pluralismi;

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent 
ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid 
kui vabasid ja õiglasi valimisi; rõhutab 
taas kord, et Türgi peab kaotama
parlamenti pääsemise 10% 
miinimumkünnise, mis on kõige kõrgem 
künnis Euroopa Nõukogu liikmete hulgas;

Or. en
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Muudatusettepanek 94
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent 
ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid 
kui demokraatlikke, pluralistlikke ja 
aktiivse kodanikuühiskonna kujundatud 
valimisi; rõhutab valimisseaduse reformi
tähtsust, et välja jätta parlamenti 
pääsemise 10% miinimumkünnis, mis on 
kõige kõrgem künnis Euroopa Nõukogu
liikmete hulgas ja mis ei esinda Türgi 
ühiskonna pluralismi;

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent 
ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid 
kui demokraatlikke, pluralistlikke ja 
aktiivse kodanikuühiskonna kujundatud 
valimisi; kordab üleskutseid oma 
eelmistest resolutsioonidest 2006., 2007., 
2009. ja 2010. aastal valimisseaduse 
reformimise tähtsuse kohta, et välja jätta 
parlamenti pääsemise 10% 
miinimumkünnis, mis on kõige kõrgem 
künnis Euroopa Nõukogu liikmete hulgas 
ja mis ei esinda Türgi ühiskonna 
pluralismi;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent 
ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid 
kui demokraatlikke, pluralistlikke ja 
aktiivse kodanikuühiskonna kujundatud 
valimisi; rõhutab valimisseaduse reformi
tähtsust, et välja jätta parlamenti 
pääsemise 10% miinimumkünnis, mis on 
kõige kõrgem künnis Euroopa Nõukogu 
liikmete hulgas ja mis ei esinda Türgi 
ühiskonna pluralismi;

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent 
ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid 
kui demokraatlikke, pluralistlikke ja 
aktiivse kodanikuühiskonna kujundatud 
valimisi; nõuab tungivalt, et Türgi 
reformiks valimisseadust, et välja jätta 
parlamenti pääsemise 10% 
miinimumkünnis, mis on kõige kõrgem 
künnis Euroopa Nõukogu liikmete hulgas 
ja mis ei esinda Türgi ühiskonna 
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pluralismi;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent 
ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid 
kui demokraatlikke, pluralistlikke ja 
aktiivse kodanikuühiskonna kujundatud 
valimisi; rõhutab valimisseaduse reformi 
tähtsust, et välja jätta parlamenti pääsemise 
10% miinimumkünnis, mis on kõige 
kõrgem künnis Euroopa Nõukogu liikmete 
hulgas ja mis ei esinda Türgi ühiskonna 
pluralismi;

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent 
ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid 
kui demokraatlikke, pluralistlikke ja 
aktiivse kodanikuühiskonna kujundatud 
valimisi; rõhutab poliitiliste parteide 
seaduse ja valimisseaduse reformi tähtsust, 
et välja jätta parlamenti pääsemise 10% 
miinimumkünnis, mis on kõige kõrgem 
künnis Euroopa Nõukogu liikmete hulgas 
ja mis ei esinda Türgi ühiskonna pluralismi 
– sättega kohustusliku kvoodisüsteemi 
kohta, mis tagab naiste õiglase esindatuse 
valimisnimekirjades ja fraktsioonide 
loomise takistuste kaotamise parlamendis, 
eesmärgiga tagada parem esindatus ja 
tuua Türgi poliitilisse ellu rohkem 
mitmekesisust;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi 
korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
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üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent 
ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid 
kui demokraatlikke, pluralistlikke ja 
aktiivse kodanikuühiskonna kujundatud 
valimisi; rõhutab valimisseaduse reformi 
tähtsust, et välja jätta parlamenti pääsemise 
10% miinimumkünnis, mis on kõige 
kõrgem künnis Euroopa Nõukogu liikmete 
hulgas ja mis ei esinda Türgi ühiskonna 
pluralismi;

üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent 
ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid 
kui demokraatlikke, pluralistlikke ja 
aktiivse kodanikuühiskonna kujundatud 
valimisi; rõhutab valimisseaduse reformi ja 
erakondade seaduse tähtsust, et välja jätta 
parlamenti pääsemise 10% 
miinimumkünnis, mis on kõige kõrgem 
künnis Euroopa Nõukogu liikmete hulgas 
ja mis ei esinda Türgi ühiskonna 
pluralismi; rõhutab samuti, kui tähtis on 
kõrvaldada parlamendifraktsiooni 
loomise ja eelarveabi saamisega seotud 
takistused; nõuab tungivalt, et valimiste 
järelevalvenõukogu vaataks läbi 
valmiskõlbmatuse otsused sõltumatute 
kandidaatide kohta parlamendivalimiste 
eel ja järel;

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et valimisvõidu järel 
on Türgi valitsusel poliitilist jõudu 
käsitleda riigi kõige pakilisemaid 
probleeme, konkreetsemalt jätkusuutliku 
ja rahumeelse lahenduse leidmist kurdi 
küsimusele ning demokraatlikuma 
tsiviilpõhiseaduse loomist; sellega seoses 
taunib alljärgneva 9 Türgi Suurde 
Rahvuskogusse valitud liikme jätkuvat 
vahi all hoidmist: Kemal Aktaş, Faysal 
Sarıyıldız, Gülser Yıldırım, Ibrahim 
Ayhan, Hatip Dicle, Selma Irmak (BDP), 
Mustafa Balbay, Mehmet Haberal (CHP), 
Engin Alan (MHP);

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. suhtub positiivselt Türgi Vabariigi uue 
valitsuse otsusesse luua ELi asjade 
ministeerium, mis näitab teadlikkust uute 
jõupingutuste, kohustuste ja dialoogi 
absoluutsest tähtsusest;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. suhtub positiivselt Türgi Vabariigi uue 
valitsuse otsusesse luua ELi asjade 
ministeerium, mis näitab teadlikkust uute 
jõupingutuste, kohustuste ja dialoogi 
absoluutsest tähtsusest;

4. suhtub positiivselt Türgi Vabariigi uue 
valitsuse otsusesse luua ELi asjade 
ministeerium, mis näitab teadlikkust uute 
jõupingutuste, kohustuste ja dialoogi 
absoluutsest tähtsusest; samuti suhtub 
positiivselt 28. septembril 2011. aastal 
allakirjutatud vastastikuse mõistmise 
memorandumisse Türgi ametnike 
lähetamise kohta Euroopa Komisjoni, 
toonitades samas vajadust tihedama 
koostöö järele Euroopa Parlamendiga, et 
vahetada kogemusi ELi kriteeriumide ja 
ühenduse õigustiku kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Geoffrey Van Orden
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde Türgi Suure Rahvuskogu 
kui Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunkti fundamentaalset rolli ning 
rõhutab seetõttu Türgi Suure Rahvuskogu 
rolli kõikidele poliitilistele parteidele 
kontrollimisel ja tasakaalul põhineva 
platvormi loomisel, et nad saaksid anda 
oma osa demokraatlikku dialoogi ja
kaasava reformiprotsessi edendamisse; 

5. tuletab meelde Türgi Suure Rahvuskogu 
kui Türgi demokraatliku süsteemi
keskpunkti fundamentaalset rolli ning 
rõhutab seetõttu Türgi Suure Rahvuskogu 
rolli kõikide vägivalla hukka mõistnud ja
täielikult demokraatiale ja
reformiprotsessile pühendunud Türgi 
poliitiliste parteide platvormina;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde Türgi Suure Rahvuskogu 
kui Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunkti fundamentaalset rolli ning 
rõhutab seetõttu Türgi Suure Rahvuskogu 
rolli kõikidele poliitilistele parteidele
kontrollimisel ja tasakaalul põhineva 
platvormi loomisel, et nad saaksid anda 
oma osa demokraatlikku dialoogi ja 
kaasava reformiprotsessi edendamisse;

5. tuletab meelde Türgi Suure Rahvuskogu 
kui Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunkti fundamentaalset rolli ning 
rõhutab seetõttu vajadust Türgi Suure 
Rahvuskogu tugevama rolli järele 
kõikidele poliitilistele parteidele 
kontrollimisel ja tasakaalul põhineva 
platvormi loomisel, et nad saaksid anda 
oma osa demokraatlikku dialoogi ja 
kaasava reformiprotsessi edendamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Barry Madlener
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde Türgi Suure Rahvuskogu 
kui Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunkti fundamentaalset rolli ning 
rõhutab seetõttu Türgi Suure Rahvuskogu 
rolli kõikidele poliitilistele parteidele 
kontrollimisel ja tasakaalul põhineva 
platvormi loomisel, et nad saaksid anda 
oma osa demokraatlikku dialoogi ja 
kaasava reformiprotsessi edendamisse;

5. tuletab meelde Türgi Suure Rahvuskogu 
kui Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunkti fundamentaalset rolli ning 
rõhutab seetõttu Türgi Suure Rahvuskogu 
rolli kõikidele poliitilistele parteidele 
kontrollimisel ja tasakaalul põhineva 
platvormi loomisel, et nad saaksid anda 
oma osa demokraatlikku dialoogi ja 
kaasava reformiprotsessi edendamisse; 
tunneb muret, et ilmalik riik on tugeva 
surve all;

Or. nl

Muudatusettepanek 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde Türgi Suure Rahvuskogu 
kui Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunkti fundamentaalset rolli ning 
rõhutab seetõttu Türgi Suure Rahvuskogu 
rolli kõikidele poliitilistele parteidele 
kontrollimisel ja tasakaalul põhineva 
platvormi loomisel, et nad saaksid anda 
oma osa demokraatlikku dialoogi ja 
kaasava reformiprotsessi edendamisse;

5. tuletab meelde Türgi Suure Rahvuskogu 
kui Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunkti fundamentaalset rolli ning 
rõhutab seetõttu Türgi Suure Rahvuskogu 
rolli kõikidele poliitilistele parteidele 
kontrollimisel ja tasakaalul põhineva 
platvormi loomisel, et nad saaksid anda 
oma osa demokraatlikku dialoogi ja 
kaasava reformiprotsessi edendamisse;
kutsub Türgi valitsust üles austama 
parlamendiliikmete immuniteeti ja võtma 
seetõttu vajalikud meetmed vangistatud 
liikmete vabastamiseks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega;

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; kiidab heaks alustatud 
kohtuprotsessid nende vastu, kes 
vastutavad Türgi 12. septembri 1980. 
aasta riigipöörde eest; käsitab seda 
kohtuprotsessi võimalusena tugevdada 
usaldust Türgi demokraatia nõuetekohase 
toimimise vastu; rõhutab kohtualuste 
menetlusõiguste tähtsust; avaldab 
täielikku toetust Türgi uue 
tsiviilpõhiseaduse koostamise protsessile, 
mis annab võimaluse läbi viia tegelik 
põhiseaduslik reform, mis edendab Türgi 
ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab siiski täielikku 
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Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse 
koostamine kodanikuühiskonna tiheda 
koostööprotsessi raames võimalikult laiale 
konsulteerimisele kõikide ühiskonna 
osadega;

toetust Türgi täiesti uue põhiseaduse
koostamisele, mis asendab praeguse 
põhiseaduse, mis kehtestati Türgis 1980. 
aasta sõjaväelise riigipöörde järel; 
rõhutab, et kõnealune uus demokraatlik 
põhiseadus peab edendama õigusriigi 
põhimõtteid, kodakondsuse tõhustamist, 
põhiõiguste ja -vabaduste rakendamist, 
religiooni riigist lahutamist, 
tsiviilkontrolli sõjaväe üle ja vähemuste 
õiglast kohtlemist;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda 
koostööprotsessi raames võimalikult laiale 
konsulteerimisele kõikide ühiskonna 
osadega;

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue põhiseaduse koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste parteide piisavat ja kohast
esindatust põhiseaduslikus lepituskomitees,
ja lubadusega rajada põhiseaduse 
koostamine võimalikult laiale 
konsulteerimisele kõikide ühiskonna 
osadega;

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega;

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uuele tsiviilpõhiseadusele ja käsitab 
seda võimalusena edendada Türgi 
ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; rõhutab 
vajadust jätkata ettevalmistustööd uue 
põhiseaduse projekti koostamise protsessis 
ja rõhutab, kui tähtis on teha sellest 
tõeliselt kaasav protsess kõikide poliitiliste 
parteide ja kodanikuühiskonna aktiivse 
osalusega; seega on rahul otsusega, milles 
käsitletakse kõikide poliitiliste jõudude 
võrdset esindatust põhiseaduslikus 
lepituskomitees, ja lubadusega rajada 
põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilpõhiseaduse koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
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Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega;

Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust, head valitsemistava
ja aruandekohustust ning ühtsust; 
väljendab muret jätkuva polariseerumise 
pärast Türgi ühiskonnas ja 
institutsioonide sõltumatusse usu 
puudumise pärast; on rahul otsusega, 
milles käsitletakse kõikide poliitiliste 
jõudude võrdset esindatust põhiseaduslikus 
lepituskomitees, ja lubadusega rajada 
põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega; kutsub 
komisjoni üles esitama väliskomisjonile 
enne suve üksikasjalik aruanne 
rakendamisjõupingutuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega;

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilpõhiseaduse koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, eriti 
sõnavabadust ja pressivabadust, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
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kõikide ühiskonna osadega;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda
koostööprotsessi raames võimalikult laiale 
konsulteerimisele kõikide ühiskonna 
osadega;

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilpõhiseaduse koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
Türgi kodanikuühiskonda tõeliselt 
kaasava koostööprotsessi raames 
võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilpõhiseaduse koostamise 
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protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega;

protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega; kutsub kõiki 
asjaomaseid poliitilisi parteisid ja 
osalejaid järgima positiivset ja 
konstruktiivset lähenemisviisi uue 
põhiseaduse üle läbirääkimiste pidamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega;

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilpõhiseaduse koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega; kutsub kõiki 
poliitilisi parteisid ja osalejaid järgima 
uue põhiseaduse jaoks positiivset ja 



AM\888692ET.doc 63/273 PE478.719v01-00

ET

konstruktiivset lähenemisviisi;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul 
otsusega, milles käsitletakse kõikide 
poliitiliste jõudude võrdset esindatust 
põhiseaduslikus lepituskomitees, ja 
lubadusega rajada põhiseaduse koostamine 
kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi 
raames võimalikult laiale konsulteerimisele 
kõikide ühiskonna osadega;

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 
2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust 
Türgi uue tsiviilpõhiseaduse koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia 
tegelik põhiseaduslik reform, mis võib 
edendada Türgi ühiskonnas demokraatiat, 
õigusriigi põhimõtteid, põhiõigusi ja –
vabadusi, pluralismi, kaasavust ja ühtsust; 
on rahul otsusega, milles käsitletakse 
kõikide poliitiliste jõudude võrdset 
esindatust põhiseaduslikus lepituskomitees, 
ja lubadusega rajada põhiseaduse 
koostamine kodanikuühiskonna tiheda 
koostööprotsessi raames võimalikult laiale 
konsulteerimisele kõikide ühiskonna 
osadega;

Or. de

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. julgustab Türgit võtma vastu 
nüüdisaegset õiguste deklaratsiooni, mis 
tugineb olemasolevatele Euroopa ja 
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universaalsetele inimõiguste allikatele, sh 
eriti ELi põhiõiguste hartale, ja kannatab 
võrdlust nendega; 

Or. en

Muudatusettepanek 116
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. rõhutab valitsuse ja opositsiooni 
vaheliste rahumeelsete ja konstruktiivsete 
suhete kui tõhusa reformiprotsessi 
eeltingimuse tähtsust; tuletab meelde, et 
tõeliselt demokraatlik ja pluralistlik 
ühiskond peab kogu aeg tuginema kahele 
tugisambale, valitsusele ja opositsioonile 
ning pidevale dialoogile ja koostööle 
nende kahe vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et uus põhiseadus peaks 
kaitsma Türgi kõikide rühmade ja 
üksikisikute õigusi, garanteerima 
võimude lahususe, tagama kohtusüsteemi 
sõltumatuse ja kindlustama täieliku 
tsiviilkontrolli sõjaväe üle;

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. julgustab Türgit kasutama 
põhiseaduse koostamise protsessi kui 
võimalust arendada realistlikumat ja 
demokraatlikumat identiteeti, mis lubab 
kõigi oma etniliste rühmade, sh kurdide, 
lazide, tšerkesside, romade, aleviitide, 
assüürlaste, araablaste, kreeklaste, 
armeenlaste, juutide ja teiste täielikku 
tunnustamist ja võrdset osalust türgi 
enamuse kõrval; on seisukohal, et 
praegused põhiseaduslikud viited 
türgilikkusele ei vasta Türgi ühiskonna 
mitmekülgsele olemusele ja et 
nüüdisaegne kodakondsus peab olema 
olemuselt mitteetniline;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. soovitab, et uus põhiseadus väldiks 
türgi etnilise identiteedi määratlust, mis 
võib ohustada vähemuste kaitsmist 
diskrimineerimise eest; samuti rõhutab, et 
uus põhiseadus peaks tagama selge 
võimude lahususe Türgis;

Or. en



PE478.719v01-00 66/273 AM\888692ET.doc

ET

Muudatusettepanek 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. tunneb heameelt otsuse üle tagada 
kõikide poliitiliste jõudude võrdne 
esindatus põhiseaduslikus lepituskomitees 
ja lubaduse üle rajada põhiseaduse 
koostamise protsess laialdasele 
konsulteerimisele kodanikuühiskonnaga; 
märgib, et kõikidel sidusrühmadel on vaja 
töötada tõelise kompromissil põhineva 
konsensuse nimel; nõuab põhiseadusliku 
reformi alase arutelu intensiivistamist 
kõikidel Türgi ühiskonna tasanditel;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt 
püütakse paremaks muuta tsiviilkontrolli 
sõjaväe üle, ja eriti Türgi 
riigikontrolliseaduse vastuvõtmise üle 
detsembris 2010, et tagada tsiviilkontroll 
sõjaväe kulutuste üle;

välja jäetud

Or. nl

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt 
püütakse paremaks muuta tsiviilkontrolli 
sõjaväe üle, ja eriti Türgi 
riigikontrolliseaduse vastuvõtmise üle 
detsembris 2010, et tagada tsiviilkontroll 
sõjaväe kulutuste üle;

7. toetab sõjaväe täielikku allumist 
riigivõimu teostavatele demokraatlikele 
institutsioonidele: sellest johtuvalt tunneb 
heameelt selle üle, et jätkuvalt püütakse 
paremaks muuta tsiviilkontrolli sõjaväe 
üle, ja eriti Türgi riigikontrolliseaduse 
vastuvõtmise üle detsembris 2010, et 
tagada tsiviilkontroll sõjaväe kulutuste üle;

Or. el

Muudatusettepanek 123
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt 
püütakse paremaks muuta tsiviilkontrolli 
sõjaväe üle, ja eriti Türgi 
riigikontrolliseaduse vastuvõtmise üle
detsembris 2010, et tagada tsiviilkontroll
sõjaväe kulutuste üle;

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt 
püütakse muuta veelgi paremaks 
tsiviilkontrolli sõjaväe üle, eriti Türgi 
riigikontrolliseaduse vastuvõtmise abil
detsembris 2010, mis garanteerib
tsiviilkontrolli sõjaväe kulutuste üle; 
rõhutab siiski vajadust tagada 
relvajõudude jätkuv ilmalik terviklikkus ja 
nende operatiivne suutlikkus, arvestades 
Türgi NATO-liikmesuse tähtsust;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt 
püütakse paremaks muuta tsiviilkontrolli 
sõjaväe üle, ja eriti Türgi 
riigikontrolliseaduse vastuvõtmise üle 
detsembris 2010, et tagada tsiviilkontroll
sõjaväe kulutuste üle;

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt 
püütakse paremaks muuta tsiviilkontrolli 
sõjaväe üle, ja eriti Türgi 
riigikontrolliseaduse vastuvõtmise üle 
detsembris 2010, et tagada 
parlamentaarne kontroll sõjaväe kulutuste 
üle; nõuab, et sandarmeeriat ja relvajõude 
puudutav õigusemõistmine toodaks 
tsiviiljurisdiktsiooni alla;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt 
püütakse paremaks muuta tsiviilkontrolli 
sõjaväe üle, ja eriti Türgi 
riigikontrolliseaduse vastuvõtmise üle 
detsembris 2010, et tagada tsiviilkontroll 
sõjaväe kulutuste üle;

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt 
püütakse paremaks muuta tsiviilkontrolli 
sõjaväe üle, ja eriti Türgi 
riigikontrolliseaduse vastuvõtmise üle 
detsembris 2010, et tagada tsiviilkontroll 
sõjaväe kulutuste üle; avaldab siiski 
kahetsust Türgi riigikontrolli seaduse 
erakordse eeskirja (artikkel 44) 
negatiivsete mõjude üle sõjaväe 
kulutustele, mille tagajärjeks on 
läbipaistvuse puudumine ühel riigi
olulisel eelarvereal, ja leiab, et sarnane 
sõjaväele tehtav erand ombudsmani 
seaduses on asitõend nõrga 
institutsioonilise kontrolli kohta sõjaväe 
üle;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt 
püütakse paremaks muuta tsiviilkontrolli 
sõjaväe üle, ja eriti Türgi 
riigikontrolliseaduse vastuvõtmise üle 
detsembris 2010, et tagada tsiviilkontroll 
sõjaväe kulutuste üle;

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt 
püütakse paremaks muuta tsiviilkontrolli 
sõjaväe üle, ja eriti Türgi 
riigikontrolliseaduse vastuvõtmise üle 
detsembris 2010, et tagada tsiviilkontroll 
sõjaväe kulutuste üle; nõuab kohtu 
suurema kontrolli rakendamist sõjaväe 
kulutuste üle; nõuab tsiviilkontrolli 
taastamist sandarmeeria ja sõjaväe 
õigussüsteemi üle;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus,
täielikult sõltumatu ja erapooletu 
kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu ja 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga;
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, 
et oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 
instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste 
kohta; tunneb heameelt 
justiitsministeeriumi otsuse üle luua 
inimõiguste peadirektoraat;

8. rõhutab, et kohtusüsteemi jätkuvad 
reformid peavad jääma praeguses 
reformiprotsessis esikohale, nagu kõigi 
ELi kandidaatriikide puhul, ja et 
reformide tulemuseks peab olema 
kaasaegse, tõhusa ja täielikult sõltumatu 
Türgi kohtusüsteemi loomine, mis on 
vaba poliitilisest mõjust ja keskendub 
üksikisiku õigustele ja vabadustele; 
tunnustab sellega seoses kohtunike ja 
prokuröride kõrget nõukogu ja 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga, ning 
justiitsministeeriumi otsust luua 
inimõiguste peadirektoraat; lisaks tervitab 
valitsuse jõupingutusi kohtusüsteemi 
reformide paketi esitamiseks, sh 
kohtusüsteemi reformistrateegia ja selle 
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tegevuskava läbivaatamiseks kõigi 
huvitatud poolte, sh advokatuuride ja 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide osalusega;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab
olema Türgi kaasajastamisega seotud
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, 
täielikult sõltumatu ja erapooletu 
kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu 
ja konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga;
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, 
et oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 
instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste 
kohta; tunneb heameelt 
justiitsministeeriumi otsuse üle luua 
inimõiguste peadirektoraat;

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform on
Türgi kaasajastamisega seotud tegevuse 
õnnestumise vältimatu eeltingimus ja et 
sellise reformi tulemuseks peab olema de 
jure ja de facto kaasaegne, tõhus, täielikult 
sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteem, mis 
garanteerib kõigile kodanikele 
seadusjärgse menetlemise;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab
olema Türgi kaasajastamisega seotud
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, 
täielikult sõltumatu ja erapooletu 
kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu 
ja konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga;
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, 
et oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 
instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste 
kohta; tunneb heameelt 
justiitsministeeriumi otsuse üle luua 
inimõiguste peadirektoraat;

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform on
Türgi kaasajastamisega seotud tegevuse 
õnnestumise vältimatu eeltingimus ja et 
sellise reformi tulemuseks peab olema 
kaasaegne, tõhus, täielikult sõltumatu ja 
erapooletu kohtusüsteem, mis garanteerib 
kõigile kodanikele seadusjärgse 
menetlemise;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab 
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus,
täielikult sõltumatu ja erapooletu
kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu ja 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; 
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, et 
oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab 
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema täielikult 
sõltumatu, erapooletu, nüüdisaegne ja 
tõhus kohtusüsteem; tunnustab sellega 
seoses kohtunike ja prokuröride kõrget 
nõukogu ja konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; 
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, et 
oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 
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instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste kohta; 
tunneb heameelt justiitsministeeriumi 
otsuse üle luua inimõiguste peadirektoraat;

instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste kohta; 
tunneb heameelt justiitsministeeriumi 
otsuse üle luua inimõiguste peadirektoraat;
on seisukohal, et valitsus ei tohi mõjutada 
ülesandeid, mida riigiprokurörid ja 
kohtunikud sõltumatult täidavad; on 
seisukohal, et kodanikel tuleb lubada ja 
võimaldada kaitsta end kohtuasjades oma 
emakeeles;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab 
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, 
täielikult sõltumatu ja erapooletu 
kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu ja 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; 
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, et 
oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 
instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste kohta; 
tunneb heameelt justiitsministeeriumi 
otsuse üle luua inimõiguste peadirektoraat;

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab 
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, 
täielikult sõltumatu ja erapooletu 
kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu ja 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; 
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, et 
oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 
instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste kohta; 
tunneb heameelt justiitsministeeriumi 
otsuse üle luua inimõiguste peadirektoraat;
tunnustab valitsuse jõupingutusi, et 
vaadata läbi kohtusüsteemi 
reformistrateegia, mis võeti vastu 2009. 
aastal, ja selle tegevuskava kõigi 
kohtusüsteemi sidusrühmade, 
advokatuuride ja selle sektori 
valitsusväliste organisatsioonide osalusel;
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Or. en

Muudatusettepanek 132
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab 
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, 
täielikult sõltumatu ja erapooletu 
kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu ja 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; 
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, et 
oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 
instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste kohta; 
tunneb heameelt justiitsministeeriumi 
otsuse üle luua inimõiguste peadirektoraat;

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, 
täielikult sõltumatu ja erapooletu 
kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu, 
mis tuleb kujundada iseseisva organina,
ja konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; 
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, et 
oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 
instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste kohta; 
tunneb heameelt justiitsministeeriumi 
otsuse üle luua inimõiguste peadirektoraat;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab 
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, 
täielikult sõltumatu ja erapooletu 

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab 
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, 
täielikult sõltumatu ja erapooletu 
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kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu ja 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; 
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, et 
oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 
instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste kohta; 
tunneb heameelt justiitsministeeriumi 
otsuse üle luua inimõiguste peadirektoraat;

kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu ja 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; 
julgustab Türgi ametivõime käsitlema 
allesolevaid probleeme, nt kohtunike ja 
prokuröride kõrgesse nõukogusse 
valimise viisi, justiitsministri rolli selles 
organis ning kohtunike ja prokuröride 
ametissenimetamise viisi; rõhutab, et tuleb 
veel rohkem pingutada, et oleks tagatud 
võimalus kohtulikult läbi vaadata kõik 
kõrge nõukogu esimese instantsi otsused 
edutamiste, teise kohta üleviimiste ja 
distsiplinaarkaristuste kohta; tunneb 
heameelt justiitsministeeriumi otsuse üle 
luua inimõiguste peadirektoraat;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab 
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, 
täielikult sõltumatu ja erapooletu 
kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu ja 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; 
rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, et 
oleks tagatud võimalus kohtulikult läbi 
vaadata kõik kõrge nõukogu esimese 
instantsi otsused edutamiste, teise kohta 
üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste kohta; 
tunneb heameelt justiitsministeeriumi 

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab 
olema Türgi kaasajastamisega seotud 
tegevuses esikohal ja et sellise reformi 
tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, 
täielikult sõltumatu ja erapooletu 
kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses 
kohtunike ja prokuröride kõrget nõukogu ja 
konstitutsioonikohut käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; tunneb 
muret selle pärast, et justiitsministri rollil 
kõrges nõukogus ja kohtunike 
ametissenimetamisel võib olla negatiivseid 
mõjusid sõltumatusele, ja palub tagada 
kõrge nõukogu läbipaistvus ja kohtulik 
kontroll selle otsuste üle; rõhutab, et tuleb 
veel rohkem pingutada, et oleks tagatud 
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otsuse üle luua inimõiguste peadirektoraat; võimalus kohtulikult läbi vaadata kõik 
kõrge nõukogu esimese instantsi otsused 
edutamiste, teise kohta üleviimiste ja 
distsiplinaarkaristuste kohta; tunneb 
heameelt justiitsministeeriumi otsuse üle 
luua inimõiguste peadirektoraat;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. tunnustab justiitsministeeriumi otsust 
luua inimõiguste peadirektoraat; samuti 
tunnustab kohtunike ja prokuröride 
kõrget nõukogu ja konstitutsioonikohut 
käsitlevate õigusaktide vastuvõtmist, 
konsulteerides põhjalikult Veneetsia 
komisjoniga; rõhutab, et tuleb veel 
rohkem pingutada, et oleks tagatud 
võimalus kohtulikult läbi vaadata kõik 
kõrge nõukogu esimese instantsi otsused 
edutamiste, teise kohta üleviimiste ja 
distsiplinaarkaristuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. väljendab muret suure arvu otsuste 
üle, mille Euroopa Inimõiguste Kohus 
tegi Türgi kohta, kus leiti, et Türgi 



PE478.719v01-00 76/273 AM\888692ET.doc

ET

kohtusüsteem ei suutnud inimõiguste 
rikkumisi lahendada või otse põhjustas 
neid; tervitab justiitsministeeriumis 
inimõiguste osakonna loomist, mille 
peaeesmärk on inimõiguste rikkumise 
ennetamine, näiteks Euroopa Inimõiguste 
Kohtu otsuste täieliku ja tõhusa 
elluviimise abil Türgi poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. on seisukohal, et konstitutsioonikohut 
käsitlevad uued õigusaktid peaksid 
tagama, et kõnealusel kohtuinstantsil on 
pädevus hinnata ja vaadata üle Türgi 
seaduste ühilduvust rahvusvaheliste 
kokkulepetega, mille Türgi on 
ratifitseerinud, nt Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. leiab, et kohtuotsus Hrant Dinki 
kohtuasjas on uus näide süsteemilistest 
puudujääkidest Türgi kohtusüsteemis ja 
uurimiste piiridest Türgis, mis 
nõrgendavad õigust ja õigusemõistmist 
ning ühtlasi teevad sellest osa ebaõigluse 
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probleemist, mitte lahendusest; toonitab 
sellega seoses Euroopa Inimõiguste 
Kohtu 2010. aasta otsust, et Türgi ei 
uurinud Dinki mõrva tõhusalt; käsitab 
seda kohtuprotsessi Türgi õigusriigi ja 
kohtusüsteemi sõltumatuse mõõdupuuna 
ning samuti võimalusena tuua 
päevavalgele Hrant Dinki ja mitme teise 
minevikus mõrvatud ajakirjaniku mõrva 
taga seisev „süvariik”, kurjategijad ja 
kõrgetasemeliste ametnike seotus asjaga;

Or. en

Muudatusettepanek 139
Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus 
vastavusse Euroopa Liidu keskmise 
kohtueelse kinnipidamise kestusega;

9. tunneb heameelt selle üle, et valitsus 
kuulutas välja kohtureformi paketi;
kordab siiski muret selle pärast, et 
kohtulikud menetlusnormid ei ole ikka veel 
piisavalt paremaks muutunud, et tagada 
õigus õiglasele ja kiirele kohtulikule 
arutamisele, muu hulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõendite ja 
kohtumenetlusega seotud dokumentidega
menetluse varajases etapis ja piisavad 
menetluslikud tagatised igale 
kahtlustatavale; on väga mures kohtueelse 
kinnipidamise ülemäära pika aja üle, mis 
võib praegu ulatuda kümne aastani, 
kujutades endast tegelikult karistamist
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
õigusakte, sealhulgas kohtueelse 
kinnipidamise kasutamist ja pikkust 
käsitlevaid õigusakte, kooskõlas Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni ja muude Euroopa 
Nõukogu standarditega; leiab, et 
vandekohtud, millel on eripädevused, mis 
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sarnanevad endiste riikliku julgeoleku 
kohtute omadega, on vastuolus õiguse ja 
õigusriigi põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega;

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlused ei ole veel tõhususe ja 
normide osas piisavalt paremaks 
muutunud, et tagada õigus õiglasele ja 
õigeaegsele kohtulikule arutamisele; sellel 
on negatiivne mõju õigusele tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega; nõuab tungivalt, 
et valitsus jätkaks oma reforme ja vaataks 
läbi terrorismivastase seaduse ja Türgi 
kriminaalseadustiku ning eriti 
terrorismivastase seaduse artiklite 125, 
216, 301 ja 314 sätted ning Türgi 
kriminaalseadustiku artiklid 6 ja 7; 
parlamendi ad hoc delegatsioon Türgis 
ajakirjanike üle peetavate protsesside 
jälgimiseks jätkab arengute jälgimist1;

Or. en
                                               
1 Tervitab justiitsministeeriumi 19. jaanuari seaduseelnõu algatust.
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Muudatusettepanek 141
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle,
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus 
vastavusse Euroopa Liidu keskmise 
kohtueelse kinnipidamise kestusega;

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlused ei ole veel piisavalt paremaks 
muutunud, et tagada õigus õiglasele ja 
õigeaegsele kohtulikule arutamisele, 
sealhulgas õigus tutvuda inkrimineerivate 
tõenditega menetluse varajases etapis ja 
piisavad tagatised kõikidele 
kahtlustatavatele; on mures kohtueelse 
kinnipidamise kestuse üle ja julgustab 
valitsust laiendama alternatiivide ulatust 
ja vaatama läbi praegusi kohtueelse 
kinnipidamisega seotud õigusakte, õppides 
ELi liikmesriikide parimast tavast;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 

9. kordab tõsist muret selle pärast, et 
kohtulikud menetlusnormid ei ole veel 
piisavalt paremaks muutunud, et tagada 
õigus õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
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kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega;

kõikidele kahtlustatavatele; samuti kordab 
sügavat muret kohtueelse kinnipidamise 
kestuse üle, millest on saamas tegelikult 
karistamine ilma kohtupidamiseta; soovitab 
tungivalt Türgi Suurel Rahvuskogul 
reformida kohtueelse kinnipidamisega 
seotud õigusakte ja viia Türgis 
maksimaalne kohtueelse kinnipidamise 
kestus vastavusse Euroopa Liidu keskmise 
kohtueelse kinnipidamise kestusega;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega;

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise ülemäära pika 
aja üle, mis võib praegu ulatuda kümne 
aastani ja millest on saamas tegelikult 
karistamine ilma kohtupidamiseta; soovitab 
tungivalt Türgi Suurel Rahvuskogul 
reformida kohtueelse kinnipidamise 
erakorralist olemust käsitlevaid õigusakte 
kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikaga ja viia Türgis 
maksimaalne kohtueelse kinnipidamise 
kestus vastavusse Euroopa Liidu keskmise 
kohtueelse kinnipidamise kestusega;

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega;

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega; sellega seoses 
tervitab hiljutist seaduseelnõu, mille 
valmistas ette justiitsministeerium ja mis 
sätestab selge kriteeriumide nimekirja, 
mida tuleb täita, et anda välja 
vahistamismäärus;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
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inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega;

inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega; ühtlasi juhib 
tähelepanu Türgi kohustusele vastata 
rangelt oma Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 
6 alusel võetud kohustusele õiglase 
kohtuprotsessi kohta mõistliku aja 
jooksul, luues oma õigussüsteemis näiteks 
apellatsioonikohtuid ja tugevdades 
ülemkohtute suutlikkust;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
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Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega;

Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega; tunneb sellega 
seoses heameelt Türgi valitsuse käsil 
oleva töö üle kinnipidamismenetluste-
alaste õigusaktide läbivaatamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega;

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega; tunneb muret 
noorte vangide suure arvu üle, mis ulatub 
vanuserühmas 12–18 aastat 2 500ni;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega;

9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud 
menetlusnormid ei ole veel piisavalt 
paremaks muutunud, et tagada õigus 
õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule 
arutamisele, sealhulgas õigus tutvuda 
inkrimineerivate tõenditega menetluse 
varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures 
kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, 
millest on saamas tegelikult karistamine 
ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt 
Türgi Suurel Rahvuskogul reformida 
kohtueelse kinnipidamisega seotud 
õigusakte ja viia Türgis maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse 
Euroopa Liidu keskmise kohtueelse 
kinnipidamise kestusega; tunneb heameelt 
Türgi valitsuse hiljutiste jõupingutuste 
üle, et määratleda kinnipidamisotsuste 
konkreetsed ja arusaadavad kriteeriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 149
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. kiidab heaks valitsuse jõupingutused, 
millega laiendatakse kohtueelse 
kinnipidamise menetluste suhtes 
alternatiivsete meetmete ulatust ja 
määratletakse kohtueelse menetluse 
käigus tehtavate otsuste põhjused 
konkreetsemalt; väljendab heameelt 
viimastel aastatel kohtusüsteemi 
töökoormuse vähendamiseks kehtestatud 
seadusandlike ja halduslike meetmete 
tulemuste üle ja julgustab valitsust 
keskenduma rohkem uuringutele, et seda 
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probleemi ületada;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. väljendab oma muret ajakirjanik 
Hrant Dinki mõrva käsitleva kohtuasja 
tulemuse üle;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. taunib tõsiasja, et niinimetatud KCK 
operatsioonide käigus on alates 2009. 
aastast arreteeritud tuhandeid kurdi 
poliitilisi aktiviste, sh 6, kes hiljem valiti 
demokraatlikult parlamendi liikmeks, 16, 
kes töötavad kohalike linnapeadena, 
kümned BDP (Rahu ja Demokraatia 
Partei) linnavolikogude liikmed ja 
juhtivliikmed, Inimõiguste Ühenduse 
juhatuse liikmed ja piirkondade juhid, 
samas kui 2011. aasta lõpus laiendati 
operatsioone kurdi advokaatidele ja 
ajakirjanikele, akadeemikule, kes annab 
BDP-le nõu põhiseaduse reformi kohta, ja 
kirjastajale;

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. kutsub Türgi valitsust selleks, et leida 
lahendus jätkuvale kohtuasjade 
kuhjumisele, panema oma piirkondlikud 
apellatsioonikohtud, mis õiguslikult pidid 
hakkama toimima 2007. aasta juuniks, 
toimima niipea kui võimalik ja 
keskenduma sellel otstarbel kohtunike 
väljaõpetamisele;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. toonitab, kui tähtis on iga kodaniku 
õigus nõuetekohasele kaitsele kohtuasjade 
korral, ja tuletab meelde riigi kohustust 
garanteerida juurdepääs õiguskaitsele; 
tuletab ühtlasi meelde, et advokaatidel 
peab olema tsiviil- ja karistusõiguslik 
puutumatus asjakohaste kirjalikul või 
suulisel kaitsmisel heas usus avaldatud 
seisukohtade või nende ametikohaste 
esinemiste suhtes kohtu, tribunali või 
muu õigusliku või administratiivvõimu 
ees; palub Türgil tagada, et advokaadid 
saaksid täita oma ametifunktsioone ilma 
hirmutamise, takistamise, ahistamise ja 
ebakohase sekkumiseta;
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Or. en

Muudatusettepanek 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele;

10. leiab ikka veel, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised on 
võimalus demokraatliku muutuse 
protsessis; rõhutab, et jätkuvad protsessid 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat 
ja tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele;

10. rõhutab, et väidetavate sõjaväeliste 
riigipöördekatsete vandenõude, nagu 
„Ergenekoni” ja „Sledgehammeri” 
juhtumid, uurimised peaksid näitama Türgi 
kohtusüsteemi läbipaistvust ja sõltumatust;

Or. en
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Muudatusettepanek 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele;

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele, millest praegu puudu jääb;
väljendab muret väidete üle, et 
kohtualuste vastu on nendel juhtumitel 
kasutatud vastuolulisi tõendeid; rõhutab, 
et selleks, et need kohtuasjad saaksid 
pakkuda tõelist võimalust õigusriigi 
põhimõtte tugevdamiseks Türgis, tuleb 
kõnealuseid väiteid sõltumatult ja 
usaldusväärselt käsitleda ning 
kohtualuste õigused tuleb täielikult 
garanteerida; kutsub komisjoni üles 
lähedalt jälgima ülalmainitud kohtuasju 
ja avaldama tulemused rohkemate 
üksikasjadega komisjoni 2012. aasta 
eduaruande lisas;

Or. en

Muudatusettepanek 157
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
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„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi tugevust 
ning nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut 
ja läbipaistvat toimimist ning nende kindlat 
ja tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele;

„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi tugevust 
ning nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut 
ja läbipaistvat toimimist ning nende kindlat 
ja tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele; täheldab, et need kindlad 
juhtumid kujutavad endast sisuliselt 
rünnakut sõjaväele ja ilmalikkusele;

Or. nl

Muudatusettepanek 158
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele;

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele; väljendab muret väidete üle, 
et kohtualuste vastu on nendel juhtumitel 
kasutatud vastuolulisi tõendeid; rõhutab, 
et Türgis õigusriigi põhimõtte 
tugevdamiseks tõelise võimaluse 
andmiseks tuleb kõnealuseid väiteid 
nõuetekohaselt ja tõhusalt käsitleda ning 
kohtualuste õigused tuleb täielikult 
garanteerida;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Ana Gomes



PE478.719v01-00 90/273 AM\888692ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele;

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele; väljendab sellega seoses 
muret kohtuliku menetluse pärast, mis 
algatati, et võtta saadikupuutumatus 
Kemal Kılıçdaroğlult, peamise 
opositsioonipartei liidrilt;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele;

10. rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja 
„Sledgehammeri” juhtumid, uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta pühendumust põhiõiguste 
austamisele; toonitab sellega seoses, et 
menetlust Kemal Kılıçdaroğlu, peamise 
opositsioonipartei (CHP) liidri vastu, võib 
pidada sõnavabaduse rikkumiseks ja 
katseks sundida opositsiooni hääl 
vaikima;

Or. en
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Muudatusettepanek 161
Geoffrey Van Orden
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. kutsub Türgi valitsust selleks, et 
tegeleda jätkuva kohtuasjade
kuhjumisega, panema oma piirkondlikud 
apellatsioonikohtud, mis õiguslikult pidid 
hakkama toimima 2007. aasta juuniks, 
toimima niipea kui võimalik ja 
keskenduma sellel otstarbel kohtunike 
väljaõpetamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. väljendab muret Dinki kohtuasjas 
viimati langetatud kohtuotsuse üle ja 
rõhutab Hrant Dinki mõrva täieliku 
uurimise ja kõigi vastutavate isikute 
vastutusele võtmise ülimat tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. väljendab muret käimasolevate 
kohtuprotsesside ja pikkade kohtueelse 
kinnipidamise perioodide üle, mis 
puudutavad opositsiooniparteidest, 
eelkõige Rahu ja Arengu Parteist (BDP) 
ja Vabariiklikust Rahvaparteist (CHP) 
Türgi Suurde Rahvuskogusse valitud 
liikmeid, mis kujutab endast sekkumist 
seaduslikku poliitilisse tegevusse ja 
poliitiliste ühenduste moodustamise ja 
poliitilise osalemise õigusesse;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. palub läbi vaadata terrorismivastane 
seadus (seadus nr 3713) ja Türgi 
karistusseadustik, kus terrorismi ja 
ebaseadusliku propaganda laiad 
määratlused võimaldavad praegu laiu 
tõlgendusi ja väärtarvitust;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et on mures välja jäetud
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kriminaalmenetluse algatamise tava 
pärast ajakirjanike suhtes, kes edastavad 
tõendeid inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et on mures
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

11. võtab murega teatavaks
kriminaalmenetluste algatamise tava 
ajakirjanike suhtes, kes tõstatavad 
küsimusi seoses inimõiguste rikkumiste 
või muude avalikku muret põhjustavate 
teemadega;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et on mures
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

11. peab vastuvõetamatuks 
kriminaalmenetluse algatamise tava 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

Or. nl

Muudatusettepanek 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste täielikul kaitsmisel Türgis ja 
mõistab hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Tunne Kelam
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike 
suhtes, kes edastavad tõendeid inimõiguste 
rikkumiste kohta või tõstatavad muid 
avaliku huvi küsimusi osana aruteludest 
pluralistliku ühiskonna üle; peab 
arvamusavalduste kriminaliseerimist üheks 
põhitakistuseks inimõiguste kaitsmisel 
Türgis ja mõistab hukka sõna-, ühinemis-
ja kogunemisvabaduse 
ebaproportsionaalsed piirangud; palub, et 
Türgi uuriks objektiivselt ja põhjalikult 
vägivalda inimõiguste kaitsjate ja 
ajakirjanike vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike, ajalehtede ja karikaturistide
suhtes, kes edastavad tõendeid inimõiguste 
rikkumiste kohta või tõstatavad muid 
avaliku huvi küsimusi osana aruteludest 
pluralistliku ühiskonna üle; peab 
arvamusavalduste kriminaliseerimist üheks 
põhitakistuseks inimõiguste kaitsmisel 
Türgis ja mõistab hukka sõna-, ühinemis-
ja kogunemisvabaduse 
ebaproportsionaalsed piirangud;

Or. nl
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Muudatusettepanek 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud; võtab murega teadmiseks 
OSCE raporti, toetudes Freedom for 
Journalists Platformi hinnangule, mille 
kohaselt on vangistatud ajakirjanike arv 
57 ja 64 vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 172
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
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hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud; palub, et Türgi ametivõimud 
vabastaksid kirjastaja ja inimõiguste 
aktivisti Ragip Zarakolu, kes arreteeriti ja 
vangistati Armeenia genotsiidi ja kurdide 
õiguste kohta raamatute avaldamise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud;

11. kordab, et on mures 
kriminaalmenetluse algatamise tava pärast 
ajakirjanike suhtes, kes edastavad tõendeid 
inimõiguste rikkumiste kohta või 
tõstatavad muid avaliku huvi küsimusi 
osana aruteludest pluralistliku ühiskonna 
üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks 
inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab 
hukka sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed 
piirangud; tuletab meelde, et Türgi on 
vangistatud ajakirjanike arvult teisel 
kohal maailmas;

Or. fr

Muudatusettepanek 174
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. palub, et Türgi valitsus vaataks läbi 
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terrorismi määratluse terrorismivastases 
seaduses, et vältida selle seaduse 
ülemäära laia rakendamist, mis ohustab 
põhiõigusi, eriti sõnavabadust ja 
pressivabadust;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
väärtused ja et tõeliselt demokraatlik, 
vaba ja pluralistlik ühiskond vajab 
tegelikku sõnavabadust; toonitab pakilist 
vajadust reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust 
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses 
ja pikaks ajaks; tervitab sellega seoses 
internetivabaduse tunnustamist osana 
Kopenhaageni kriteeriumidest volinik 
Füle poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. nõuab, et käimasolevaid 
kohtuprotsesse ajakirjanike vastu tuleb 
teostada läbipaistval viisil, austades 
õigusriigi põhimõtet ja tagades 
nõuetekohased tingimused, nt tagades 
asjakohased paigad vastavalt toimuvate 
ülekuulamiste liigile, kinnipeetavatele 
täpsete dokumentide jagamisega ning 
andes ajakirjanikele teavet nende vastu 
esitatavate süüdistuste kohta, tagades 
seega, et kohtuprotsessi tingimused ei 
mõjuta negatiivselt kohtuotsust; on 
sügavalt mures tingimuste pärast, milles 
ajakirjanikke hoitakse; väljendab 
kahetsust selle üle, et puuduvad täpsed 
arvud kinnipeetavate ajakirjanike ja 
praegu ajakirjanike vastu avatud 
kohtuasjade arvu kohta ning selliste 
kohtuasjade õiguslikud alused; palub 
Türgi ametivõimudel teha see teave 
avalikkusele kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Birgit Schnieber-Jastram

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. sellega seoses väljendab kahetsust 
Euroopa Inimõiguste Kohtule esitatavate 
uute hagide hulga suurenemise üle ja 
julgustab Türgit tegema edasisi samme, et 
peatada Euroopa Inimõiguste Kohtu 
garanteeritavate õiguste rikkumine;

Or. en
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Muudatusettepanek 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste 
vallas ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 179
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

12. väljendab muret laia tõlgendamis- ja 
rakendamisruumi pärast, mida 
võimaldavad Türgi terrorismivastane 
seadus ja Türgi kriminaalseadustik, eriti 
juhtudel, kui liikmesust terroristlikus 
organisatsioonis ei ole tõestatud ja kui 
tegu või sõnavõtt leitakse ühtivat 
terroristliku organisatsiooni 
eesmärkidega; nõuab tungivalt, et Türgi 
ametivõimud täidaksid kõrvalekaldumatult 
oma rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste 
vallas ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte, koolitaksid süstemaatiliselt oma
politseijõude, kohtunikke ja prokuröre 
ning suurendaksid nende teadlikkust 
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erinevuse kohta, mis on ühelt poolt 
terrorismikuriteo ja kuritegeliku 
organisatsiooni liikmesuse ning teiselt 
poolt tegude vahel, mis jäävad mõtte-, 
sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse 
õiguste alla kooskõlas Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtupraktikaga; 
tunneb selles suhtes heameelt otsuse üle 
korraldada kohtunikele ja prokuröridele 
täienduskoolitus sõna- ja meediavabaduse 
teemal ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 
fundamentaalse rolli teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

12. väljendab muret jätkuvate teadete üle 
piinamise ja väärkohtlemise kohta 
politseijaoskondades ja vanglates, 
politseinike ülemäärase jõukasutamise üle 
meeleavaldustel ja edusammude 
puudumise üle riigiametnike vastutusele 
võtmisel väidetavate inimõiguste 
rikkumiste eest; nõuab tungivalt, et Türgi 
ametivõimud täidaksid kõrvalekaldumatult 
oma rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste 
vallas ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste 
vallas ning muudaksid oma asjakohaseid
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

12. tunneb heameelt Türgi ametivõimude 
kindlameelsete jõupingutuste üle täita
kõrvalekaldumatult oma rahvusvahelisi 
kohustusi, vaadates läbi asjakohaste
õigusaktide sätteid ja jätkates kestvat 
politseijõudude ja kohtunike koolitamist; 
tunneb heameelt otsuse üle korraldada 
kohtunikele ja prokuröridele 
täienduskoolitus sõna- ja meediavabaduse 
teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte, konkreetsemalt 
terrorismivastast seadust, mida on 
kasutatud, et hõlmata hulka juhtumeid, 
mis ei küündi terrorismini ja varjata 
sõnavabaduse ja meedia mahasurumist 
Türgis;

Or. en
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Muudatusettepanek 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte, viies need vastavusse Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga, ja koolitaksid 
politseijõude ja kohtunikke; tunneb selles 
suhtes heameelt otsuse üle korraldada 
kohtunikele ja prokuröridele 
täienduskoolitus sõna- ja meediavabaduse 
teemal ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 
fundamentaalse rolli teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; ning looksid tõhusa politsei 
kohta kaebuste esitamise mehhanismi, 
mis toimiks kooskõlas viie põhimõttega, 
mis on kehtestatud Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtupraktikas seoses tõhusate 
uurimistega, s.t sõltumatus, adekvaatsus, 
õigeaegsus, avalik kontroll ja ohvri 
kaasatus; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
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prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal; tunneks heameelt edasiste 
meetmete üle, et parandada 
üksikkodanike otsest juurdepääsu Türgi 
kohtutele oma õiguste kaitseks, et 
vähendada Strasbourgi Euroopa 
Inimõiguste Kohtule esitatavate 
kohtuasjade arvu;

Or. en

Muudatusettepanek 186
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
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täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal; nõuab tungivalt, et ametiasutused 
rakendaksid Euroopa Inimõiguste Kohtu 
arvukaid kohtuotsuseid õiglase kohtuliku 
arutamise ja sõnavabaduse õiguse 
rikkumiste kohta Türgis;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal;

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud 
täidaksid kõrvalekaldumatult oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste vallas 
ning muudaksid oma asjakohaseid 
õigusakte ja koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt 
otsuse üle korraldada kohtunikele ja 
prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja 
meediavabaduse teemal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli 
teemal; julgustab valitsust kiirendama 
hiljutise 2012. aasta jaanuaris 
väljakuulutatud kohtusüsteemi 
reformipaketi sõnavabadusega seotud 
muudatuste jõustamise protsessi, mille 
puhul eeldatakse, et see lahendab 
ebaproportsionaalsed kohtumenetlused 
poliitikute, nagu Kemal Kılıçdaroğlu 
vastu;

Or. en
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Muudatusettepanek 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. taunib tõsiselt ajakirjanikevastaste 
protsesside kasvavat arvu, toonitab, et 
vaba ja pluralistlik meedia, sh vaba 
internet, on väga oluline panus 
pluralistliku ühiskonna arutelusse; leiab, 
et arvamuste kriminaliseerimine on 
inimõiguste kaitsmise peamine takistus 
Türgis, ning taunib sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse ebaproportsionaalset 
piiramist;

Or. en

Muudatusettepanek 189
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. julgustab valitsust rakendama 
väljendusvabaduse valdkonna projekte, 
mida toetavad Euroopa Nõukogu ja EL; 
tervitab valitsuse jõupingutusi 
väljendusvabadust käsitleva tegevuskava 
ettevalmistamisel, mille eesmärgiks on 
õigusaktide läbivaatamine, pakkudes 
rohkem kohtusüsteemi liikmete 
koolitusvahendeid, suurendades Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonil ja Euroopa Inimõiguste 
Kohtu otsustel põhineva väljendus- ja 
sõnavabadusega seotud teadlikkuse taset; 
väljendab toetust hiljuti loodud 
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üksikisikute mis tahes isikuvabaduse või 
inimõiguse rikkumise korral 
konstitutsioonikohtusse pöördumise 
menetlusele, mis on põhiseadusega 
garanteeritud ja jääb Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni – mille osalisriik Türgi on 
– ja selle lisaprotokollide 
kohaldamisalasse;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. toonitab, et terrorismi määratlused, 
mis on liiga laiad ja kõikehõlmavad, 
võivad viia põhjendamatute 
reaktsioonideni, ja seetõttu nõuab 
tungivalt, et Türgi valitsus vaataks 
prioriteedina läbi terrorismivastase 
seaduse;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. väljendab sügavat muret Türgi 
kohtusüsteemi otsuse pärast algatada 
menetlus Kemal Kılıçdaroğlu, Türgi 
peamise opositsioonipartei Vabariikliku 
Rahvapartei (CHP) liidri vastu märkuste 
tõttu, mis ta tegi seoses CHP valitud 
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parlamendiliikmete kohtuasjadega; 
taunib prokuröride mõõdukuse puudumist 
kõnealuse kohtuasja algatamisel; hoiatab, 
et kohtusüsteemi sellistel 
ebaproportsionaalsetel meetmetel võib 
olla pärssiv mõju sõnavabadusele Türgis 
ja see võib moonutada parteide 
demokraatlikku konkurentsi;

Or. en

Muudatusettepanek 192
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. tunneb heameelt otsuse üle 
korraldada kohtunikele ja prokuröridele 
täienduskoolitus sõna- ja meediavabaduse 
teemal ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 
fundamentaalse rolli teemal; Türgi peab 
siiski veel tegema kohaseid järeldusi 
suurest arvust Euroopa Inimõiguste 
Kohtu otsustest, mis on Türgile 
ebasoodsad; samuti rõhutab sellega 
seoses vajadust süstemaatiliselt 
kontrollida Euroopa Inimõiguste Kohtu 
otsuste rakendamist Ankara poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. väljendab sügavat muret Türgi 
kohtusüsteemi otsuse üle algatada 
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menetlus Kemal Kılıçdaroğlu, Türgi 
peamise opositsioonipartei Vabariikliku 
Rahvapartei (CHP) liidri vastu tema 
sõnavõttude tõttu; rõhutab, et kui 
parlamendiliikmed peavad täitma oma 
kohuseid, kartes kriminaalmenetluse 
algatamist, ei saa garanteerida 
demokraatiat, sõnavabadust ega 
pressivabadust;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. leiab, et Türgi terrorismivastastes 
õigusaktides ja Türgi karistusseadustiku 
artiklis 220 sisalduvad sätted võimaldavad 
väga laia kaalutlusruumi, eriti juhtudel, 
kui liikmesust terroristlikus 
organisatsioonis ei ole tõestatud ja kui 
tegu või ütlust võidakse pidada 
terroristliku organisatsiooni 
„eesmärkidega” ühtivaks; palub Türgi 
ametivõimudel võtta seadusandlikke 
meetmeid ja peegeldada Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat (Güzel 
ja Özer vs. Türgi, 6. juuli 2010. aasta 
otsus), Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 
Assamblee soovitust 1426(1999) 
(„Euroopa demokraatiad terrorismile 
vastu astudes”), Euroopa Nõukogu 
ministrite komitee suunised inimõiguste ja 
terrorismi vastu võitlemise kohta (11. 
juuli 2002. aasta); 

Or. en
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Muudatusettepanek 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust 
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses 
ja pikaks ajaks;

välja jäetud

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 

13. julgustab Türgi valitsust võimaldama 
sõnavabadust ja meediapluralismi, 
taunides edusammude puudumist sellega 
seoses; kutsub Türgi seadusandjaid üles 
tühistama kõiki sõnavabadust piiravaid 
seadusi, sh kriminaalseadustiku artikkel 
301 („türgilikkuse solvamine”), 
terrorismivastase seaduse artikli 7 lõige 2 
(„propaganda terroristliku 



AM\888692ET.doc 111/273 PE478.719v01-00

ET

sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust 
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja 
pikaks ajaks;

organisatsiooni kasuks”) ja
kriminaalseadustiku artikli 220 lõige 6 
(„terroristliku organisatsiooni nimel 
kuriteo sooritamine”), artikli 220 lõige 7 
(„illegaalse organisatsiooni teadlik ja 
tahtlik abistamine ja õhutamine”) ja 
artikli 220 lõige 8 („propaganda tegemine 
organisatsioonile või selle eesmärkidele”), 
et vältida nende kasutamist sõnavabaduse 
ja rahumeelse kogunemise ja ühinemise 
piiramiseks ning viia need vastavusse 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikaga; taunib tõsiasja, et Türgi 
on Hiina järel suuruselt teine riik 
arreteeritud ajakirjanike ja 
meediatöötajate arvu poolest; rõhutab, et 
on tungiv vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust 
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja 
pikaks ajaks; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ja meediapluralism on 
Euroopa väärtuste tuum ja et tõeliselt 
demokraatlik, vaba ja pluralistlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediavabadus moodustavad tõeliselt 
demokraatliku, vaba ja pluralistliku
ühiskonna aluse; rõhutab, et õigusakte, 
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sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust 
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses 
ja pikaks ajaks;

mis praegu piiravad meediavabadust ja 
internetivabadust, tuleks kiiremas korras 
reformida;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust 
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja 
pikaks ajaks;

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; tuletab meelde, et 
sõnavabadus ei kehti üksnes teabe ja 
ideede kohta, mis saavad heakskiidu või 
mida peetakse ohutuks, vaid Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni raames ka nende kohta, 
mis „riiki või rahvast solvavad, endast 
välja viivad või häirivad”; rõhutab, et on 
tungiv vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust 
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja 
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pikaks ajaks;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust
5651/2007 interneti kohta, mis piirab
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses 
ja pikaks ajaks;

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; väljendab kahetsust selle 
üle, et mitu seadust, nagu 
kriminaalseadustiku artiklid 301–318 ja
artikli 220 lõige 6 koosmõjus artikli 314 
lõikega 2 ja artiklitega 285 ja 288, 
terrorismivastase seaduse artikkel 6 ja 
artikli 7 lõige 2 ning seadus 5651/2007 
interneti kohta, piiravad jätkuvalt 
sõnavabadust; kordab oma varasemat 
üleskutset valitsusele viia lõpule 
sõnavabaduse õigusraamistiku 
läbivaatamine ja viia see viivitamatult 
vastavusse Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
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meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja 
pikaks ajaks;

meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus kaotada meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavad õigusaktid – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadus
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja 
pikaks ajaks;

Or. en

Muudatusettepanek 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja 
pikaks ajaks;

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus kaotada meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavad õigusaktid – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja kaotada 
seadus 5651/2007 interneti kohta, mis 
piirab sõnavabadust ja kodanike õigust 
teavet saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja 
pikaks ajaks;

Or. en
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Muudatusettepanek 202
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust 
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja 
pikaks ajaks;

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meediapluralism on Euroopa väärtuste 
tuum ja et tõeliselt demokraatlik, vaba ja 
pluralistlik ühiskond vajab tegelikku 
sõnavabadust; rõhutab, et on tungiv 
vajadus reformida meediale 
ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille 
tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende 
toimetajate enesetsensuur –, ja seadust 
5651/2007 interneti kohta, mis piirab 
sõnavabadust ja kodanike õigust teavet 
saada ning võimaldab veebisaitide 
keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja 
pikaks ajaks; kiidab heaks seaduseelnõu, 
mille valmistas ette justiitsministeerium ja 
mis lõpetab televisioonikanalite 
edastamise keelu;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. nõuab tungivalt, et Türgi 
ametivõimud täidaksid 
kõrvalekaldumatult oma rahvusvahelisi 
kohustusi inimõiguste vallas ning 
muudaksid oma asjakohaseid õigusakte 
ning koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; rõhutab, kui tähtis on 
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lahendada põhivabaduste piirangud 
laiemas õigusriigi kontekstis, nii seaduse 
sõnastuse kui ka kohaldamise mõttes; 
tunneb seetõttu heameelt otsuse üle 
korraldada kohtunikele ja prokuröridele 
täienduskoolitus sõna- ja meediavabaduse 
teemal ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 
fundamentaalse rolli teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. leiab, et arvamuste 
kriminaliseerimine on peamine takistus 
inimõiguste kaitsmisele Türgis; taunib 
sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse 
ebaproportsionaalset piiramist ja seega 
ajakirjanike, kirjanike, kirjastajate, 
akadeemikute, inimõiguste kaitsjate, 
rahumeelsete meeleavaldajate ja 
aktivistide, kurdi parteide ja ühenduste 
ametnike ebaseaduslikku 
vastutuselevõtmist; nõuab tungivalt, et 
Türgi ametivõimud täidaksid seoses 
sellega rangelt oma rahvusvahelisi 
kohustusi inimõiguste vallas ning 
muudaksid oma asjakohaseid õigusakte 
ning koolitaksid politseijõude ja 
kohtunikke; 

Or. en

Muudatusettepanek 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 b. toonitab oma muret 
terrorismivastase seaduse kuritarvitamise 
pärast kriitikute, ajakirjanike ja 
opositsiooni liikmete poliitiliselt 
motiveeritud kriminaalvastutusele 
võtmiseks, tõestamata vabal ja õiglasel 
kohtuprotsessil, et kõnealused väited on 
põhjendatud;

Or. en

Muudatusettepanek 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud 
kohtusüsteemi ja põhiõigustega ning 
justiits- ja siseasjadega, 
läbirääkimisprotsessi varajases etapis 
selliselt, et avatakse asjaomased peatükid 
selgete ja üksikasjalike tegevuskavade 
alusel, ja suletakse sellised peatükid kõige 
viimasena täielikult usaldusväärsete 
tulemuste alusel; on veendunud, et 
arvestades Türgi kohtusüsteemi jätkuva 
reformi erakordset tähtsust ja täielikku 
inimõiguste ja põhivabaduste, eelkõige 
sõna- ja meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23.
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud 
kohtusüsteemi ja põhiõigustega ning 
justiits- ja siseasjadega, 
läbirääkimisprotsessi varajases etapis 
selliselt, et avatakse asjaomased peatükid 
selgete ja üksikasjalike tegevuskavade 
alusel, ja suletakse sellised peatükid kõige 
viimasena täielikult usaldusväärsete 
tulemuste alusel; on veendunud, et 
arvestades Türgi kohtusüsteemi jätkuva 
reformi erakordset tähtsust ja täielikku 
inimõiguste ja põhivabaduste, eelkõige 
sõna- ja meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 208
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud kohtusüsteemi 
ja põhiõigustega ning justiits- ja 
siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse 
asjaomased peatükid selgete ja 
üksikasjalike tegevuskavade alusel, ja 
suletakse sellised peatükid kõige viimasena 

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud kohtusüsteemi 
ja põhiõigustega ning justiits- ja 
siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse 
asjaomased peatükid selgete ja 
üksikasjalike tegevuskavade alusel, ja 
suletakse sellised peatükid kõige viimasena 
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täielikult usaldusväärsete tulemuste alusel; 
on veendunud, et arvestades Türgi 
kohtusüsteemi jätkuva reformi erakordset 
tähtsust ja täielikku inimõiguste ja 
põhivabaduste, eelkõige sõna- ja 
meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks;

täielikult usaldusväärsete tulemuste alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud 
kohtusüsteemi ja põhiõigustega ning 
justiits- ja siseasjadega, 
läbirääkimisprotsessi varajases etapis 
selliselt, et avatakse asjaomased peatükid 
selgete ja üksikasjalike tegevuskavade 
alusel, ja suletakse sellised peatükid kõige 
viimasena täielikult usaldusväärsete 
tulemuste alusel; on veendunud, et 
arvestades Türgi kohtusüsteemi jätkuva 
reformi erakordset tähtsust ja täielikku 
inimõiguste ja põhivabaduste, eelkõige 
sõna- ja meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks;

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamiseks, mis on seotud 
kohtusüsteemi ja põhiõigustega ning 
justiits- ja siseasjadega, 
läbirääkimisprotsessi varajases etapis 
selliselt, et avatakse asjaomased peatükid 
selgete ja üksikasjalike tegevuskavade 
alusel, ja suletakse need peatükid, kui 
selles valdkonnas on saavutatud hea 
tulemus; on veendunud, et arvestades 
Türgi kohtusüsteemi jätkuva reformi 
tähtsust, tuleb kasutusele võtta tõhusamad 
meetmed 23. peatüki (kohtusüsteem ja 
põhiõigused) läbivaatamise aruande 
esitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud kohtusüsteemi
ja põhiõigustega ning justiits- ja 
siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse 
asjaomased peatükid selgete ja 
üksikasjalike tegevuskavade alusel, ja 
suletakse sellised peatükid kõige viimasena 
täielikult usaldusväärsete tulemuste alusel; 
on veendunud, et arvestades Türgi 
kohtusüsteemi jätkuva reformi erakordset 
tähtsust ja täielikku inimõiguste ja 
põhivabaduste, eelkõige sõna- ja 
meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks;

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud kohtusüsteemi 
ja põhiõigustega ning justiits- ja 
siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse 
asjaomased peatükid selgete ja 
üksikasjalike tegevuskavade alusel, ja 
suletakse sellised peatükid kõige viimasena 
täielikult usaldusväärsete tulemuste alusel; 
on veendunud, et arvestades Türgi 
kohtusüsteemi jätkuva reformi erakordset 
tähtsust ja täielikku võimude lahususe, 
inimõiguste ja põhivabaduste, eelkõige 
sõna- ja meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed, mis 
viivad 23. peatüki (kohtusüsteem ja 
põhiõigused) avamiseni; palub komisjoni 
ühtlasi kaaluda samme, mis soodustaksid 
24. peatüki (justiits- ja siseasjad) avamist;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud kohtusüsteemi 
ja põhiõigustega ning justiits- ja 
siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse 
asjaomased peatükid selgete ja 
üksikasjalike tegevuskavade alusel, ja 
suletakse sellised peatükid kõige viimasena 

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud kohtusüsteemi 
ja põhiõigustega ning justiits- ja 
siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse 
asjaomased peatükid selgete ja 
üksikasjalike tegevuskavade alusel, ja 
suletakse sellised peatükid kõige viimasena 
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täielikult usaldusväärsete tulemuste alusel; 
on veendunud, et arvestades Türgi 
kohtusüsteemi jätkuva reformi erakordset 
tähtsust ja täielikku inimõiguste ja 
põhivabaduste, eelkõige sõna- ja 
meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks;

täielikult usaldusväärsete tulemuste alusel; 
on veendunud, et arvestades Türgi 
kohtusüsteemi jätkuva reformi erakordset 
tähtsust ja täielikku inimõiguste ja 
põhivabaduste, eelkõige sõna-, usu- ja 
meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks;

Or. el

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud kohtusüsteemi 
ja põhiõigustega ning justiits- ja 
siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse 
asjaomased peatükid selgete ja 
üksikasjalike tegevuskavade alusel, ja 
suletakse sellised peatükid kõige viimasena 
täielikult usaldusväärsete tulemuste alusel; 
on veendunud, et arvestades Türgi 
kohtusüsteemi jätkuva reformi erakordset 
tähtsust ja täielikku inimõiguste ja 
põhivabaduste, eelkõige sõna- ja 
meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks;

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud kohtusüsteemi 
ja põhiõigustega ning justiits- ja 
siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse 
asjaomased peatükid selgete ja 
üksikasjalike tegevuskavade alusel, ja 
suletakse sellised peatükid kõige viimasena 
täielikult usaldusväärsete tulemuste alusel; 
on veendunud, et arvestades Türgi 
kohtusüsteemi jätkuva reformi erakordset 
tähtsust ja täielikku inimõiguste ja 
põhivabaduste, eelkõige sõna- ja 
meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks; lisaks 
on veendunud, et 24. peatükk (õigus, 
vabadus ja turvalisus) tuleks avada, et 
tõhustada ja kiirendada kohtusüsteemi 
reformi läbipaistval viisil ja kindlustada, 
et reform jätkub ELi abil;

Or. en
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Muudatusettepanek 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud kohtusüsteemi 
ja põhiõigustega ning justiits- ja 
siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse 
asjaomased peatükid selgete ja 
üksikasjalike tegevuskavade alusel, ja 
suletakse sellised peatükid kõige viimasena 
täielikult usaldusväärsete tulemuste alusel; 
on veendunud, et arvestades Türgi 
kohtusüsteemi jätkuva reformi erakordset 
tähtsust ja täielikku inimõiguste ja 
põhivabaduste, eelkõige sõna- ja 
meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks;

14. avaldab toetust komisjoni uuele 
lähenemisviisile probleemide 
lahendamisel, mis on seotud kohtusüsteemi 
ja põhiõigustega ning justiits- ja 
siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse 
asjaomased peatükid selgete ja 
üksikasjalike tegevuskavade alusel, ja 
suletakse sellised peatükid kõige viimasena 
täielikult usaldusväärsete tulemuste alusel; 
on veendunud, et arvestades Türgi 
kohtusüsteemi jätkuva reformi erakordset 
tähtsust ja täielikku inimõiguste ja 
põhivabaduste, eelkõige sõna- ja 
meediavabaduse austamist, tuleb 
kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) 
läbivaatamise aruande esitamiseks; palub 
komisjonil edastada see läbivaatamise 
aruanne Euroopa Parlamendile, Türgi 
Vabariigi valitsusele ja parlamendile, 
Euroopa Nõukogu peasekretärile, 
Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendile;

Or. en

Muudatusettepanek 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. tunneb heameelt, et Türgi 
ratifitseeris 27. septembril 2011. aastal 
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ÜRO piinamisvastase konventsiooni 
fakultatiivse protokolli;

Or. en

Muudatusettepanek 215
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. nõuab tungivalt, et Türgi tunnustaks 
õigust sõjaväeteenistusest keeldumisele 
vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu 
otsusele kohtuasjas Erçep vs. Türgi, 
tunneb muret 2006. aasta Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtuasja Ulke vs. 
Türgi otsuse mitterakendamise pärast, mis 
nõuab õigusaktide jõustamist, et vältida 
sõjaväeteenistusest keeldujate korduvat 
kriminaalvastutusele võtmist nende 
keeldumise tõttu sõjaväeteenistust läbida; 

Or. en

Muudatusettepanek 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. väljendab suurt muret 
läbirääkimiste kaheksateistkümne peatüki 
poliitilise blokeerituse, eriti peatükkide 22 
(regionaalpoliitika), 23 (kohtusüsteem ja 
põhiõigused) ja 24 (õigus, vabadus ja 
julgeolek) blokeerimise üle ajal, mil Türgi 
poliitikas toimuvad põhiseadus- ja 
kohtureformid, mille puhul Euroopa 
normid peaksid olema orientiiriks, ning 
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EL ja Türgi peavad läbirääkimisi 
tagasivõtulepingu üle; nõuab seetõttu, et 
liikmesriigid annaksid uue poliitilise 
tõuke kehtivast poliitilisest ummikseisust 
ülesaamiseks ja läbirääkimiste peatükkide 
22, 23 ja 24 avamiseks;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; rõhutab, et 
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem edu 
saavutada, ja nõuab nende institutsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse 
võitlusse;

15. julgustab Türgit tegelema 
detsentraliseerimise ja mõistliku kohaliku 
omavalitsuse protsessiga, et vastata oma 
ühiskonna erinevate osade nõudmistele; 
soovitab Türgil lubada avalikes teenustes 
ja halduses peale türgi keele muude keelte 
kasutamist ja kõrvaldada oma 
reservatsioonid seoses Euroopa kohaliku 
omavalitsuse harta rakendamisega; 
tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; rõhutab, et 
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem edu 
saavutada, ja nõuab nende institutsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse 
võitlusse;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; rõhutab, et 
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem edu 
saavutada, ja nõuab nende institutsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse 
võitlusse;

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise ning peaaegu 
kõikide GRECO 2005. aasta 
hindamisaruandes antud soovituste 
rakendamise üle; rõhutab, et 
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem edu 
saavutada, ja nõuab nende institutsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse 
võitlusse; palub valitsusel rakendada 
ülejäänud GRECO soovitused 
„Süüdistamise” ja „Parteide rahastamise 
läbipaistvuse” kohta; 

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; rõhutab, et
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem 
edu saavutada, ja nõuab nende 
institutsioonide suutlikkuse ja sõltumatuse 
suurendamist, mis on kaasatud 
korruptsioonivastasesse võitlusse;

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; julgustab 
Türgit viima lõpule oma jõupingutused, et
muuta õigusakte, mis puudutavad 
korruptsiooni, et vastata GRECO 
soovitustele, ja nõuab nende 
institutsioonide suutlikkuse ja sõltumatuse 
suurendamist, mis on kaasatud 
korruptsioonivastasesse võitlusse;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Emine Bozkurt
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; rõhutab, et 
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem edu 
saavutada, ja nõuab nende institutsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse 
võitlusse;

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; rõhutab, et 
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem edu 
saavutada, ja nõuab nende institutsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse 
võitlusse; rõhutab, et rahvusvaheliste 
kuritegelike võrgustike piiriüleste mõjude 
tõttu on vaja suurendada ELi ja Türgi 
vahelist koostööd organiseeritud 
kuritegevusega võitlemisel;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; rõhutab, et 
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem edu 
saavutada, ja nõuab nende institutsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse 
võitlusse;

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; rõhutab, et 
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem edu 
saavutada, ja nõuab nende institutsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse 
võitlusse; julgustab Türgit viima lõpule 
oma jõupingutusi, et muuta asjaomaseid 
korruptsiooni puudutavaid õigusakte nii, 
et need vastaksid GRECO soovitustele;

Or. en
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Muudatusettepanek 222
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; rõhutab, et 
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem edu 
saavutada, ja nõuab nende institutsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse 
võitlusse;

15. tunneb heameelt põhjaliku 
korruptsioonivastase strateegia ja 
tegevuskava arendamise üle; rõhutab, et 
korruptsioonivastaste õigusaktide ja 
üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem edu 
saavutada, ja nõuab nende institutsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse 
võitlusse; märgib, et Transparency 
Internationali korruptsiooni tajumise 
indeksis on Türgi tulemus 4,4 ja seega on 
Türgi saavutused selles aspektis äärmiselt 
ebapiisavad;

Or. nl

Muudatusettepanek 223
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. nõuab tungivalt põhiseaduslike sätete 
täielikku täitmist, mis tagavad õiguse 
meeleavalduste korraldamiseks, ja palub 
siseministeeriumil viia lõpule kogunemiste 
ja meeleavalduste seaduse läbivaatamine;

16. nõuab tungivalt põhiseaduslike sätete 
täielikku täitmist, mis tagavad õiguse 
rahumeelsete meeleavalduste 
korraldamiseks, ja palub siseministeeriumil 
viia lõpule kogunemiste ja meeleavalduste 
seaduse läbivaatamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. rõhutab, et Türgi kui riik, mis peab 
läbirääkimisi ELiga ühinemise üle, peab 
kõikide kodanike jaoks garanteerima 
inimõigused tegelikkuses, sh õiguse 
usuvabadusele;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

17. võtab teadmiseks 2011. aasta augustis 
vastu võetud uue õigusakti, millega 
muudetakse 2008. aasta veebruari 
sihtasutuste seadust ja laiendatakse 
mittemoslemi kogukondade omandiõiguste 
taastamist; tuletab meelde tungivat 
vajadust jätkata üliolulist reformi mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabaduse vallas, 
eelkõige võimaldades kõikidel 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades pühakodasid, nt aleviitide 
omasid, ning peatades ebaseaduslikud 
sundvõõrandamise menetlused; nõuab 
tungivalt, et Türgi valitsus täidaks
Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohaseid 
otsuseid ja kajastaks Veneetsia komisjoni 
arvamusi seadusandlikus raamistikus;
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Or. en

Muudatusettepanek 226
Pino Arlacchi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas ning vajadust täielikult tunnustada 
vähemuste õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse usuvähemuste
kogukondade omandiõiguste taastamist; 
tuletab meelde tungivat vajadust jätkata 
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mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

üliolulist reformi mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabaduse vallas, 
eelkõige võimaldades usukogukondadel 
registreeruda juriidiliseks isikuks, 
kõrvaldades kõik piirangud vaimulike 
koolitamiselt, tunnustades aleviitide, 
juutide ja kristlaste pühakodasid ja 
haridust, nt nende oma, kes kuuluvad 
aramea (assüüria), kreeka ja armeenia 
kogukonda, ning täites Euroopa 
Inimõiguste Kohtu asjakohaseid otsuseid ja 
kajastades Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus; tervitab 
peaministri 23. novembri 2011. aasta 
vabandust 1937. / 1938. aasta Dersimi 
genotsiidi pärast ja julgustab Türgit 
astuma edasisi samme ohvrite 
perekondade täielikuks tunnustamiseks ja 
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hüvitise maksmiseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 229
Evgeni Kirilov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; loodab, et sellest 
tulenevad olukorrad ja menetlused ei 
takista õigusakti tõhusat kohaldamist; 
tuletab meelde tungivat vajadust jätkata 
üliolulist reformi mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabaduse vallas, 
eelkõige võimaldades usukogukondadel 
registreeruda juriidiliseks isikuks, 
kõrvaldades kõik piirangud vaimulike 
koolitamiselt, tunnustades aleviitide 
pühakodasid ning täites Euroopa 
Inimõiguste Kohtu asjakohaseid otsuseid ja 
kajastades Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

Or. bg

Muudatusettepanek 230
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
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ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist ja ootab selle 
täielikku rakendamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt,
ametisse nimetamiselt ja järglaste 
ametisse asumiselt, tagastades kõik 
kirikud ja muud pühakojad, mälestised, 
pühad paigad ja muu usulise omandi, sh 
vallasvara, nende õiguspärastele 
omanikele; tunnustades aleviitide 
pühakodasid ning täites Euroopa 
Inimõiguste Kohtu asjakohaseid otsuseid ja 
kajastades Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi 
kogukondade, sh aleviitide ning samuti 
kreeklaste, armeenlaste, aramealaste ja 
teiste kristlike kogukondade
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
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seadusandlikus raamistikus; asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust seadusesätete tõhusa 
rakendamise ja olulise reformi järele
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus; sellega seoses 
väljendab kahetsust selle üle, et Halki 
(Heybeliada) kreeka õigeusu seminar on 
jätkuvalt suletud;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust õigusakti de facto 
rakendamise ja täiendavate oluliste 
reformipüüdluste järele mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabaduse vallas, 
eelkõige võimaldades usukogukondadel 
registreeruda juriidiliseks isikuks, 
kõrvaldades kõik piirangud vaimulike 
koolitamiselt, tunnustades aleviitide 
pühakodasid ning täites Euroopa 
Inimõiguste Kohtu asjakohaseid otsuseid ja 
kajastades Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

Or. de

Muudatusettepanek 234
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt ja 
vaimulike seminaridel osalemiselt, andes 
kõik kirikud ja teised pühapaigad, 
sealhulgas vallasvara, tagasi nende 
õiguspärastele omanikele, tunnustades 
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seadusandlikus raamistikus; aleviitide pühakodasid ning täites Euroopa 
Inimõiguste Kohtu asjakohaseid otsuseid ja 
kajastades Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus ja 
usukogukondade juriidilise isiku 
tunnustamisega seotud praktikas ning 
kasutades õigeusu patriarhi asemel 
kiriklikku tiitlit „oikumeeniline”;

Or. el

Muudatusettepanek 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide, aramealaste, 
kreeklaste ja armeenlaste pühakodasid 
ning täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus;

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
seadusandlikus raamistikus, ning vajadust 
tunnustada täielikult vähemuste õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu 
võetud uut õigusakti, millega muudetakse 
2008. aasta veebruari sihtasutuste seadust 
ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade 
omandiõiguste taastamist; tuletab meelde 
tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi 
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse 
vallas, eelkõige võimaldades 
usukogukondadel registreeruda 
juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik 
piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning 
täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohaseid otsuseid ja kajastades 
Veneetsia komisjoni arvamusi 
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seadusandlikus raamistikus; seadusandlikus raamistikus; taunib 
tõsiasja, et meedias, sh televisioonis, 
usuvähemuste vastu vaenu õhutamine on 
laialt levinud ja seda ei sanktsioneerita, 
mis seega annab oma osa püsivasse 
vaenulikku keskkonda Türgi 
usuvähemuste suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. kordab oma muret seoses Türgi 
usuvähemuste usuvabaduse õiguse 
täieliku ja tõhusa austamisega; viitab 
eelkõige lahendamata ja tõsistele 
probleemidele, nagu misjonäride 
negatiivne kujutamine, näiteks 
televisioonis, takistused vaimulike 
koolitamisele, juriidilise isikuna 
tunnustamise puudumine usuvähemuste 
kogukondade puhul, varade 
konfiskeerimised, diskrimineerivad tavad 
seoses isikut tõendavate dokumentidega; 
rõhutab, et usukommete järgimise 
vabadus on ainult üks usuvabaduse 
õiguse tahke, sest usuvabadus hõlmab 
vabadust muuta oma usku ja väljendada 
seda ka õpetamisel, praktiseerimisel ja 
järgimisel üksikisiku, kollektiivi, eraisiku, 
avalikul ja institutsioonilisel tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Emine Bozkurt
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. palub Türgi valitsusel lahendada 
sõjaväest keeldujate probleem kooskõlas 
Ülke vs. Türgi ja teiste asjakohaste 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupretsedentidega;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. kordab oma muret vähemuste 
omanduse ja omandiõiguse pärast, 
näiteks raskused, mida aramea (assüüria) 
kogukond kohtab seoses omandiga, ja 
palub valitsusel tagada, et Püha Gabrieli 
kloostrit, mis on asutatud 397. aastal pKr, 
ei jäeta oma maadest ilma ja et seda 
kaitstakse tervikuna; lisaks väljendab 
muret ajalooliselt ja õiguslikult iidsetele 
aramea (assüüria) kloostritele kuuluvate 
märkimisväärsete maade jätkuva 
ebaseadusliku omandamise üle Kagu-
Türgis;

Or. en

Muudatusettepanek 241
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste 
austamine; nõuab tungivalt, et Türgi 
valitsus pööraks erilist tähelepanu koolide 
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna usulist mitmekesisust, 
kaotama eelarvamused ja soodustama 
kõigi usukogukondade täielikku 
aktsepteerimist, ning rõhutab vajadust 
erapooletute õppematerjalide järele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste 
austamine; nõuab tungivalt, et Türgi 
valitsus pööraks erilist tähelepanu koolide 
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama
Türgi ühiskonna usulist mitmekesisust, 
kaotama eelarvamused ja soodustama
kõigi usukogukondade täielikku
aktsepteerimist, ning rõhutab vajadust 
erapooletute õppematerjalide järele;

18. nõuab tungivalt, et valitsus tagaks, et
koolide õppematerjalid kajastaksid Türgi 
ühiskonna usulist mitmekesisust, kaotaksid
eelarvamused ja soodustaksid kõigi 
vähemuste ja usukogukondade 
aktsepteerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 243
Emine Bozkurt
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste austamine; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus pööraks 
erilist tähelepanu koolide 
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna usulist mitmekesisust, 
kaotama eelarvamused ja soodustama kõigi 
usukogukondade täielikku aktsepteerimist, 
ning rõhutab vajadust erapooletute 
õppematerjalide järele;

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste austamine
ning meeste ja naiste võrdõiguslikkus; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus pööraks 
erilist tähelepanu koolide õppematerjalide 
läbivaatamisele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna mitmekesisust, kaotama 
eelarvamused ja soodustama kõigi 
usukogukondade täielikku aktsepteerimist, 
ning rõhutab vajadust erapooletute 
õppematerjalide järele; tunneb heameelt 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
loomise üle haridusministeeriumis ja selle 
saavutuste üle seksistliku keelepruugi ja 
seksistlike piltide ning väljenduste 
kaotamisel õppematerjalidest;

Or. en

Muudatusettepanek 244
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste austamine; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus pööraks 
erilist tähelepanu koolide
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna usulist mitmekesisust, 
kaotama eelarvamused ja soodustama
kõigi usukogukondade täielikku 
aktsepteerimist, ning rõhutab vajadust 
erapooletute õppematerjalide järele;

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste austamine; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus kaotaks
eelarvamused usuvähemuste suhtes ja 
lõpetaks nende laimamise koolide 
õppematerjalides, et soodustada kõigi 
usukogukondade täielikku aktsepteerimist 
ja kajastada Türgi ühiskonna usulist 
mitmekesisust;
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Or. de

Muudatusettepanek 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste austamine; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus pööraks 
erilist tähelepanu koolide 
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna usulist mitmekesisust, 
kaotama eelarvamused ja soodustama kõigi 
usukogukondade täielikku aktsepteerimist, 
ning rõhutab vajadust erapooletute 
õppematerjalide järele;

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste austamine; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus pööraks 
erilist tähelepanu koolide 
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna etnilist ja usulist 
mitmekesisust, kaotama eelarvamused ja 
soodustama kõigi usu- ja 
vähemuskogukondade täielikku 
aktsepteerimist, ning rõhutab vajadust 
erapooletute õppematerjalide järele;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste austamine; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus pööraks 
erilist tähelepanu koolide 
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna usulist mitmekesisust, 
kaotama eelarvamused ja soodustama kõigi 

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste austamine; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus pööraks 
erilist tähelepanu koolide 
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna veendumuste
mitmekesisust, kaotama eelarvamused ja 
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usukogukondade täielikku aktsepteerimist, 
ning rõhutab vajadust erapooletute 
õppematerjalide järele;

soodustama kõigi usuliste ja muude 
vähemuskogukondade täielikku 
aktsepteerimist, ning rõhutab vajadust 
erapooletute õppematerjalide järele; võtab 
kergendustundega teatavaks nende 
üliõpilaste vabastamise, keda oli 18 kuud 
ebaõiglaselt vangis hoitud pärast seda, kui 
nad nõudsid vaba haridust;

Or. en

Muudatusettepanek 247
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne 
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste austamine; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus pööraks 
erilist tähelepanu koolide 
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna usulist mitmekesisust, 
kaotama eelarvamused ja soodustama kõigi 
usukogukondade täielikku aktsepteerimist, 
ning rõhutab vajadust erapooletute 
õppematerjalide järele;

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne
roll mitmekesise osalusühiskonna 
ülesehitamisel, mille aluseks on 
usukogukondade ja -vähemuste austamine; 
nõuab tungivalt, et Türgi valitsus pööraks 
erilist tähelepanu koolide 
õppematerjalidele, mis peaksid kajastama 
Türgi ühiskonna usulist mitmekesisust,
kaotama diskrimineerimise, eelarvamused 
ja soodustama kõigi usukogukondade 
täielikku aktsepteerimist, ning rõhutab 
vajadust erapooletute õppematerjalide 
järele; nõuab kohustusliku usuõpetuse 
kaotamist;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. innustab Türgit täielikult austama 
emakeele õigusi, mis sätestatakse uues 
põhiseaduses; soovitab, et koolidel 
lubataks pakkuda õpetamist emakeeles, 
vaadates läbi oma põhiseaduse artikli 42; 
lisaks soovitab muuta praegusi 
provintside haldamist, perekonnanimesid 
ja tähestikku käsitlevaid õigusakte, et 
võimaldada kurdidel ja teistel 
vähemusrühmadel vabalt oma keelt 
kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 249
Bastiaan Belder

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. julgustab Türgi ametiasutusi võtma 
tugevaid ja tõhusaid meetmeid, et võidelda 
antisemiitlike väljendustega ja olla niiviisi 
kogu piirkonnale eeskujuks;

Or. nl

Muudatusettepanek 250
Dimitar Stoyanov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 а (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 а. kutsub Türgit üles suurendama oma 
jõupingutusi usulise sallimatusega 
võitlemisel, võttes meetmeid, millega 
hoida ära rünnakuid kristlike 
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kirikutegelaste ja kristlike kogukondade 
juhtide vastu;

Or. bg

Muudatusettepanek 251
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul; kordab oma 
ettepanekut jätkata kvoodisüsteemi 
kehtestamist, et tagada naiste 
märkimisväärne esindatus ettevõtluse, 
avaliku sektori ja valitsemise kõigil 
tasanditel; kutsub eeskätt parteisid 
suurendama naiste aktiivset kaasatust ja 
osalust poliitikas;

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul;

Or. en

Muudatusettepanek 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul; kordab oma 
ettepanekut jätkata kvoodisüsteemi 
kehtestamist, et tagada naiste 
märkimisväärne esindatus ettevõtluse,

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul; palub 
äriringkondadel aktiivselt edendada ja 
teha konkreetseid algatusi, et tagada naiste 
märkimisväärne esindatus ettevõtluses; 
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avaliku sektori ja valitsemise kõigil 
tasanditel; kutsub eeskätt parteisid 
suurendama naiste aktiivset kaasatust ja 
osalust poliitikas;

kutsub eeskätt parteisid suurendama naiste 
aktiivset kaasatust ja osalust poliitikas;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul; kordab oma 
ettepanekut jätkata kvoodisüsteemi 
kehtestamist, et tagada naiste 
märkimisväärne esindatus ettevõtluse, 
avaliku sektori ja valitsemise kõigil 
tasanditel; kutsub eeskätt parteisid 
suurendama naiste aktiivset kaasatust ja 
osalust poliitikas;

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul; juhib 
tähelepanu erinevatele ettepanekutele, 
mille eesmärk on tagada naiste 
märkimisväärne esindatus ettevõtluse, 
avaliku sektori ja valitsemise kõigil 
tasanditel; kutsub eeskätt parteisid 
suurendama naiste aktiivset kaasatust ja 
osalust poliitikas;

Or. de

Muudatusettepanek 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul; kordab oma 

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul; kordab 
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ettepanekut jätkata kvoodisüsteemi 
kehtestamist, et tagada naiste 
märkimisväärne esindatus ettevõtluse, 
avaliku sektori ja valitsemise kõigil 
tasanditel; kutsub eeskätt parteisid 
suurendama naiste aktiivset kaasatust ja 
osalust poliitikas;

vajadust tugevdada erimeetmeid, et tagada 
naiste märkimisväärne esindatus 
ettevõtluse, avaliku sektori ja valitsemise 
kõigil tasanditel; kutsub eeskätt parteisid 
suurendama naiste aktiivset kaasatust ja 
osalust poliitikas;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Birgit Schnieber-Jastram

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul; kordab oma 
ettepanekut jätkata kvoodisüsteemi 
kehtestamist, et tagada naiste 
märkimisväärne esindatus ettevõtluse, 
avaliku sektori ja valitsemise kõigil 
tasanditel; kutsub eeskätt parteisid 
suurendama naiste aktiivset kaasatust ja 
osalust poliitikas;

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul; kordab oma 
ettepanekut jätkata kvoodisüsteemi 
kehtestamist, et tagada naiste 
märkimisväärne esindatus ettevõtluse, 
avaliku sektori ja valitsemise kõigil 
tasanditel;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste 

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama 
üheks reformipüüdluste prioriteediks 
soolise võrdõiguslikkuse, et võidelda selle 
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vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset 
kaasatust ja osalust tööturul; kordab oma 
ettepanekut jätkata kvoodisüsteemi 
kehtestamist, et tagada naiste 
märkimisväärne esindatus ettevõtluse, 
avaliku sektori ja valitsemise kõigil 
tasanditel; kutsub eeskätt parteisid 
suurendama naiste aktiivset kaasatust ja 
osalust poliitikas;

abil naiste vaesusega, suurendada naiste 
sotsiaalset kaasatust ja osalust tööturul; 
kordab oma ettepanekut jätkata 
kvoodisüsteemi kehtestamist, et tagada 
naiste märkimisväärne esindatus 
ettevõtluse, avaliku sektori ja valitsemise 
kõigil tasanditel; kutsub eeskätt parteisid 
suurendama naiste aktiivset kaasatust ja 
osalust poliitikas; tervitab Türgi valitsuse 
jõupingutusi, et suurendada tüdrukute 
kooliskäimist, mille tulemusena peaaegu 
kaotati sooline lõhe alghariduses, ja palub 
Türgi valitsusel võtta kõik vajalikud 
meetmed, et vähendada soolist lõhet ka 
keskhariduses;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Birgit Schnieber-Jastram

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. tunneb heameelt naiste suurema 
arvu üle Türgi parlamendis pärast 2011. 
aasta juuni valimisi ja kutsub parteisid 
üles tugevdama veelgi naiste aktiivset 
kaasatust ja osalust poliitikas;

Or. en

Muudatusettepanek 258
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
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tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni allkirjastamise ja 
ratifitseerimise Türgi poolt 24. novembril 
2011; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus 
tugevdaks oma ennetusmeetmeid 
aumõrvade, perevägivalla ja sundabielude 
vastase võitluse kõigil tasanditel, eelkõige 
jõustades ja tugevdades
perekonnakaitseseadust nr 4320 ja
kontrollides hoolikalt seaduse 
rakendamist politsei ja kohtuvõimude
poolt, kontrollides tõhusalt, et 
omavalitsused täidaksid täiel määral 
kohustust pakkuda ohus olevatele naistele 
ja alaealistele piisaval hulgal varjupaiku, 
ning kehtestades süsteemi naiste ja laste 
abistamiseks pärast nende varjupaigast 
lahkumist, et pakkuda neile nõuetekohast 
psühholoogilist tuge, õigusabi ja 
tervishoiuteenuseid ning aidata neid 
ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab 
heaks pere- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi jõupingutused varjupaikade 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks ning avaldab tunnustust 
ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, 
pakkudes ohus olevatele naistele ja 
alaealistele lisaväljapääsu;

tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni allkirjastamise ja 
ratifitseerimise Türgi poolt 24. novembril 
2011; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus 
tugevdaks oma ennetusmeetmeid 
aumõrvade, perevägivalla ja sundabielude 
ning lapspruutide vastase võitluse kõigil 
tasanditel, eelkõige muutes
perekonnakaitseseadust nr 4320, et tagada 
lai kohaldamisala, sõltumata 
perekonnaseisust ja ohvri ning agressori 
vahelise suhte olemusest, ja tõhusad 
õiguskaitsevahendid ning 
kaitsemehhanismid, kontrollides tõhusalt, 
et omavalitsused täidaksid täiel määral 
kohustust pakkuda ohus olevatele naistele 
ja alaealistele piisaval hulgal varjupaiku, 
tagades varjupaikade turvalisuse ja 
palgates hästikoolitatud ja 
hästitasustatavaid sotsiaaltöötajaid, 
kindlustades kutsekoolituse kursuste abil, 
et varjupaigas viibivad naised omandavad 
piisavalt suutlikkusi, et luua endale ja 
oma lastele uus elu, ning kehtestades 
süsteemi naiste ja laste abistamiseks pärast 
nende varjupaigast lahkumist, et pakkuda 
neile nõuetekohast psühholoogilist tuge, 
õigusabi ja tervishoiuteenuseid ning aidata 
neid ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab 
heaks pere- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi jõupingutused varjupaikade 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks ning avaldab tunnustust 
ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, 
pakkudes ohus olevatele naistele ja 
alaealistele lisaväljapääsu; tunneb 
heameelt kohtunike ja prokuröride kõrge 
nõukogu hiljutise ringkirja nr 18 üle, 
milles sätestatakse, et kaitsemeetmete 
rakendamisega perevägivalla juhtumite 
korral ei viivitata enam, kuni kohtuasi on 
lõpule viidud, ja et üleriigiline 
prokuratuur loob erirühma perevägivalla 
juhtumite puhuks;

Or. en
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Muudatusettepanek 259
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni allkirjastamise ja 
ratifitseerimise Türgi poolt 24. novembril 
2011; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus 
tugevdaks oma ennetusmeetmeid
aumõrvade, perevägivalla ja sundabielude 
vastase võitluse kõigil tasanditel, eelkõige 
jõustades ja tugevdades 
perekonnakaitseseadust nr 4320 ja 
kontrollides hoolikalt seaduse rakendamist 
politsei ja kohtuvõimude poolt, 
kontrollides tõhusalt, et omavalitsused 
täidaksid täiel määral kohustust pakkuda 
ohus olevatele naistele ja alaealistele 
piisaval hulgal varjupaiku, ning 
kehtestades süsteemi naiste ja laste 
abistamiseks pärast nende varjupaigast 
lahkumist, et pakkuda neile nõuetekohast 
psühholoogilist tuge, õigusabi ja 
tervishoiuteenuseid ning aidata neid 
ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab 
heaks pere- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi jõupingutused varjupaikade 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks ning avaldab tunnustust 
ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, 
pakkudes ohus olevatele naistele ja 
alaealistele lisaväljapääsu;

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni allkirjastamise ja 
ratifitseerimise Türgi poolt 24. novembril 
2011; julgustab Türgi valitsuse meetmeid
aumõrvade, perevägivalla ja sundabielude 
vastase võitluse kõigil tasanditel, eelkõige 
jõustades ja tugevdades 
perekonnakaitseseadust nr 4320 ja 
kontrollides hoolikalt seaduse rakendamist 
politsei ja kohtuvõimude poolt, 
kontrollides tõhusalt, et omavalitsused 
täidaksid täiel määral kohustust pakkuda 
ohus olevatele naistele ja alaealistele 
piisaval hulgal varjupaiku, ning 
kehtestades süsteemi naiste ja laste 
abistamiseks pärast nende varjupaigast 
lahkumist, et pakkuda neile nõuetekohast 
psühholoogilist tuge, õigusabi ja 
tervishoiuteenuseid ning aidata neid 
ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab 
heaks pere- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi jõupingutused varjupaikade 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks ning avaldab tunnustust 
ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, 
pakkudes ohus olevatele naistele ja 
alaealistele lisaväljapääsu; julgustab 
valitsust ja parlamenti viima lõpule 
seadusandlik protsess seoses naiste ja 
perekonnaliikmete kaitse seaduse 
eelnõuga;

Or. en
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Muudatusettepanek 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni allkirjastamise ja 
ratifitseerimise Türgi poolt 24. novembril 
2011; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus 
tugevdaks oma ennetusmeetmeid 
aumõrvade, perevägivalla ja sundabielude 
vastase võitluse kõigil tasanditel, eelkõige 
jõustades ja tugevdades 
perekonnakaitseseadust nr 4320 ja 
kontrollides hoolikalt seaduse rakendamist 
politsei ja kohtuvõimude poolt, 
kontrollides tõhusalt, et omavalitsused 
täidaksid täiel määral kohustust pakkuda 
ohus olevatele naistele ja alaealistele 
piisaval hulgal varjupaiku, ning 
kehtestades süsteemi naiste ja laste 
abistamiseks pärast nende varjupaigast 
lahkumist, et pakkuda neile nõuetekohast 
psühholoogilist tuge, õigusabi ja 
tervishoiuteenuseid ning aidata neid 
ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab 
heaks pere- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi jõupingutused varjupaikade 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks ning avaldab tunnustust 
ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, 
pakkudes ohus olevatele naistele ja 
alaealistele lisaväljapääsu;

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni allkirjastamise ja 
ratifitseerimise Türgi poolt 24. novembril 
2011; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus 
tugevdaks oma ennetusmeetmeid 
niinimetatud aumõrvade, perevägivalla ja 
sundabielude vastase võitluse kõigil 
tasanditel, eelkõige jõustades ja tugevdades 
perekonnakaitseseadust nr 4320 ja 
kontrollides hoolikalt seaduse rakendamist 
politsei ja kohtuvõimude poolt, 
kontrollides tõhusalt, et omavalitsused 
täidaksid täiel määral kohustust pakkuda 
ohus olevatele naistele ja alaealistele 
piisaval hulgal varjupaiku, ning 
kehtestades süsteemi naiste ja laste 
abistamiseks pärast nende varjupaigast 
lahkumist, et pakkuda neile nõuetekohast 
psühholoogilist tuge, õigusabi ja 
tervishoiuteenuseid ning aidata neid 
ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab 
heaks pere- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi jõupingutused varjupaikade 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks ning avaldab tunnustust 
ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, 
pakkudes ohus olevatele naistele ja 
alaealistele lisaväljapääsu;

Or. nl

Muudatusettepanek 261
Raimon Obiols
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni allkirjastamise ja 
ratifitseerimise Türgi poolt 24. novembril 
2011; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus 
tugevdaks oma ennetusmeetmeid 
aumõrvade, perevägivalla ja sundabielude 
vastase võitluse kõigil tasanditel, eelkõige 
jõustades ja tugevdades 
perekonnakaitseseadust nr 4320 ja 
kontrollides hoolikalt seaduse rakendamist 
politsei ja kohtuvõimude poolt, 
kontrollides tõhusalt, et omavalitsused 
täidaksid täiel määral kohustust pakkuda 
ohus olevatele naistele ja alaealistele
piisaval hulgal varjupaiku, ning 
kehtestades süsteemi naiste ja laste 
abistamiseks pärast nende varjupaigast 
lahkumist, et pakkuda neile nõuetekohast 
psühholoogilist tuge, õigusabi ja 
tervishoiuteenuseid ning aidata neid 
ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab 
heaks pere- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi jõupingutused varjupaikade 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks ning avaldab tunnustust 
ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, 
pakkudes ohus olevatele naistele ja 
alaealistele lisaväljapääsu;

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni allkirjastamise ja 
ratifitseerimise Türgi poolt 24. novembril 
2011; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus 
tugevdaks oma ennetusmeetmeid 
aumõrvade, perevägivalla ja sundabielude 
vastase võitluse kõigil tasanditel, eelkõige 
jõudes naiste ja perekonnaliikmete 
vägivalla eest kaitsmise seaduse eelnõu 
alusel laiale konsensusele naisõiguslaste 
rühmadega, jõustades ja tugevdades 
perekonnakaitseseadust nr 4320 ja 
kontrollides hoolikalt seaduse rakendamist 
politsei ja kohtuvõimude poolt, 
kontrollides tõhusalt, et omavalitsused 
täidaksid täiel määral kohustust pakkuda 
ohus olevatele naistele ja alaealistele 
piisaval hulgal varjupaiku, ning 
kehtestades süsteemi naiste ja laste 
abistamiseks pärast nende varjupaigast 
lahkumist, et pakkuda neile nõuetekohast 
psühholoogilist tuge, õigusabi ja 
tervishoiuteenuseid ning aidata neid 
ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab 
heaks pere- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi jõupingutused varjupaikade 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks ning avaldab tunnustust 
ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, 
pakkudes ohus olevatele naistele ja 
alaealistele lisaväljapääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni allkirjastamise ja 
ratifitseerimise Türgi poolt 24. novembril 
2011; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus 
tugevdaks oma ennetusmeetmeid 
aumõrvade, perevägivalla ja sundabielude 
vastase võitluse kõigil tasanditel, eelkõige 
jõustades ja tugevdades
perekonnakaitseseadust nr 4320 ja 
kontrollides hoolikalt seaduse rakendamist 
politsei ja kohtuvõimude poolt, 
kontrollides tõhusalt, et omavalitsused 
täidaksid täiel määral kohustust pakkuda 
ohus olevatele naistele ja alaealistele 
piisaval hulgal varjupaiku, ning 
kehtestades süsteemi naiste ja laste 
abistamiseks pärast nende varjupaigast 
lahkumist, et pakkuda neile nõuetekohast 
psühholoogilist tuge, õigusabi ja 
tervishoiuteenuseid ning aidata neid 
ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab 
heaks pere- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi jõupingutused varjupaikade 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks ning avaldab tunnustust 
ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, 
pakkudes ohus olevatele naistele ja 
alaealistele lisaväljapääsu;

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
tõkestamise ja sellega võitlemise 
konventsiooni allkirjastamise ja 
ratifitseerimise Türgi poolt 24. novembril 
2011; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus 
tugevdaks oma ennetusmeetmeid 
aumõrvade, laialdase perevägivalla 
probleemi ja sundabielude vastase võitluse 
kõigil tasanditel, eelkõige vaadates 
täielikult läbi perekonnakaitseseaduse nr 
4320, tagamaks, et seadus kaitseb kõiki 
abielus ja vallalisi naisi, ja jõustades, 
tugevdades ning kontrollides hoolikalt 
seaduse tulevast rakendamist politsei ja 
kohtuvõimude poolt, kontrollides tõhusalt, 
et omavalitsused täidaksid täiel määral 
kohustust pakkuda kõikidele ohus olevatele 
naistele ja alaealistele piisaval hulgal 
varjupaiku, ning kehtestades süsteemi 
kõikide naiste ja laste abistamiseks pärast 
nende varjupaigast lahkumist, et pakkuda 
neile nõuetekohast psühholoogilist tuge, 
õigusabi ja tervishoiuteenuseid ning aidata 
neid ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab 
heaks pere- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi jõupingutused varjupaikade 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks ning avaldab tunnustust 
ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, 
pakkudes ohus olevatele naistele ja 
alaealistele lisaväljapääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. kutsub Türgi valitsust üles 
täisleppimatuse poliitikale naistevastase 
vägivalla suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 264
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. väljendab muret laste 
ebaproportsionaalselt kõrge vaesuse 
määra üle; nõuab, et Türgi töötaks välja 
laiaulatusliku strateegia, et võidelda laste 
vaesuse ja laste tööjõu kasutamise vastu; 
tunneb heameelt, et ratifitseeriti Euroopa 
Nõukogu konventsioon laste kaitse kohta 
seksuaalse ärakasutamise ja 
kuritarvitamise eest; nõuab tungivalt, et 
Türgi tugevdaks oma jõupingutusi laste 
vastu suunatud perevägivallaga 
võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 b. rõhutab tõhusa kooskõlastamise 
tähtsust soolise süvalaiendamise 
tagamisel; tervitab seetõttu Türgi valitsuse 
jõupingutusi soolise süvalaiendamise 



PE478.719v01-00 154/273 AM\888692ET.doc

ET

alase koostöö tõhustamiseks riigi 
ametiasutuste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 c. tervitab politseiametnike, 
tervishoiutöötajate, kohtunike ja 
prokuröride jätkuvat perevägivalla 
ennetamise alast koolitamist; et täiendada 
neid jõupingutusi, rõhutab vajadust
mehhanismi järele, mis selgitaks välja ja 
uuriks neid, kes ei suuda ohvreid kaitsta 
ja abistada;

Or. en

Muudatusettepanek 267
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet; märgib vajadust 

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud;
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võtta edasisi meetmeid homofoobia ja mis 
tahes diskrimineerimise, ahistamise või 
vägivalla vastu, mille põhjuseks on 
seksuaalne sättumus; kordab oma 
üleskutset Türgi valitsusele anda Türgi 
relvajõududele korraldus lõpetada 
homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn 
psühhoseksuaalse haigusena;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Rolandas Paksas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet; märgib vajadust 
võtta edasisi meetmeid homofoobia ja mis 
tahes diskrimineerimise, ahistamise või 
vägivalla vastu, mille põhjuseks on 
seksuaalne sättumus; kordab oma 
üleskutset Türgi valitsusele anda Türgi 
relvajõududele korraldus lõpetada 
homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn 
psühhoseksuaalse haigusena;

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet;

Or. lt

Muudatusettepanek 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
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fraktsiooni S&D nimel
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
fraktsiooni ALDE nimel
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet; märgib vajadust 
võtta edasisi meetmeid homofoobia ja mis 
tahes diskrimineerimise, ahistamise või 
vägivalla vastu, mille põhjuseks on 
seksuaalne sättumus; kordab oma 
üleskutset Türgi valitsusele anda Türgi 
relvajõududele korraldus lõpetada 
homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn 
psühhoseksuaalse haigusena;

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet, hõlmates kaitset 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi 
alusel diskrimineerimise eest; märgib 
vajadust võtta tõhusaid õiguslikke ja 
poliitikaalaseid meetmeid homofoobia, 
transfoobia ja mis tahes diskrimineerimise, 
ahistamise – sh politseiteenistuste ja 
poliitikategelaste poolt – või vägivalla 
vastu, mille põhjuseks on seksuaalne 
sättumus ja sooline identiteet; väljendab 
kahetsust LGBT inimeste, sh 
transseksuaalsete seksitöötajate 
regulaarse kriminaalvastutusele võtmise 
üle väärtegude seaduse ja „ebamoraalse 
käitumise” alaste sätete alusel; kordab 
oma üleskutset Türgi valitsusele anda 
Türgi relvajõududele korraldus lõpetada 
homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn 
psühhoseksuaalse haigusena;

Or. en
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Muudatusettepanek 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet; märgib vajadust 
võtta edasisi meetmeid homofoobia ja mis 
tahes diskrimineerimise, ahistamise või 
vägivalla vastu, mille põhjuseks on 
seksuaalne sättumus; kordab oma 
üleskutset Türgi valitsusele anda Türgi 
relvajõududele korraldus lõpetada 
homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn 
psühhoseksuaalse haigusena;

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet; sh kaitse 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi 
alusel diskrimineerimise eest; märgib 
vajadust võtta tõhusaid õiguslikke ja 
poliitikaalaseid meetmeid homofoobia, 
transfoobia ja mis tahes diskrimineerimise, 
ahistamise – sh politseiteenistuste ja 
poliitikategelaste poolt – või vägivalla 
vastu, mille põhjuseks on seksuaalne 
sättumus ja sooline identiteet; väljendab 
kahetsust LGBT inimeste, sh 
transseksuaalsete seksitöötajate 
regulaarse kriminaalvastutusele võtmise 
üle väärtegude seaduse ja „ebamoraalse 
käitumise” alaste sätete alusel; kordab 
oma üleskutset Türgi valitsusele anda
Türgi relvajõududele korraldus lõpetada 
homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn 
psühhoseksuaalse haigusena;

Or. en

Muudatusettepanek 271
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet; märgib vajadust 
võtta edasisi meetmeid homofoobia ja mis 
tahes diskrimineerimise, ahistamise või 
vägivalla vastu, mille põhjuseks on 
seksuaalne sättumus; kordab oma 
üleskutset Türgi valitsusele anda Türgi 
relvajõududele korraldus lõpetada 
homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn 
psühhoseksuaalse haigusena;

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet; märgib vajadust 
võtta edasisi meetmeid homofoobia ja mis 
tahes diskrimineerimise, ahistamise või 
vägivalla vastu, mille põhjuseks on 
seksuaalne sättumus, sh vägivald 
transseksuaalsete inimeste vastu; kordab 
oma üleskutset Türgi valitsusele anda 
Türgi relvajõududele korraldus lõpetada 
homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn 
psühhoseksuaalse haigusena; palub Türgi 
valitsusel jätkata oma tööd romade 
õiguste alal;

Or. en

Muudatusettepanek 272
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks 
selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, 
rassilisest või etnilisest päritolust, 
usutunnistusest või veendumustest, 
puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest olenemata õigusega tagatud ja 
tulemuslikult jõustatud; kutsub Türgi 
valitsust üles viima Türgi õigusakte 
kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
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seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet; märgib vajadust 
võtta edasisi meetmeid homofoobia ja mis 
tahes diskrimineerimise, ahistamise või 
vägivalla vastu, mille põhjuseks on 
seksuaalne sättumus; kordab oma 
üleskutset Türgi valitsusele anda Türgi 
relvajõududele korraldus lõpetada 
homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn 
psühhoseksuaalse haigusena;

seadust, millega luuakse 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse amet; märgib vajadust 
võtta edasisi meetmeid homofoobia ja mis 
tahes diskrimineerimise, ahistamise või 
vägivalla vastu, mille põhjuseks on 
seksuaalne sättumus; kordab oma 
üleskutset Türgi valitsusele anda Türgi 
relvajõududele korraldus lõpetada 
homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn 
psühhoseksuaalse haigusena; märgib, et 
Türgi kuulub Islami Koostöö 
Organisatsiooni, mis näeb inimõigused 
ette vaid nendele, kes on esitatud 
šariaadis, mis on vastuolus ELi peamiste 
põhimõtetega; 

Or. nl

Muudatusettepanek 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. väljendab tõsist muret lesbide, geide, 
biseksuaalide ja transseksuaalide, eriti 
väärkohtlemise, piinamise ja meelevaldse 
ahistamise ohvrite pärast, arvestades 
siseministri avaldust, milles viidati 
homoseksuaalsusele kui „ebamoraalsele”, 
„ebaväärikale” ja „ebainimlikule 
olukorrale”, väljendab muret 
ebaproportsionaalselt leebete karistuste ja 
kergendavate asjaolude arvessevõtmise 
pärast lesbide-, geide-, biseksuaalide- ja 
transseksuaalidevastases vägivallas 
osalevate inimeste suhtes; märgib 
seetõttu, et on vaja võtta täiendavaid 
meetmeid homofoobia ja seksuaalsel 
sättumusel põhineva diskrimineerimise 
vastu, mida nähakse ette Euroopa 
Nõukogu ministrite komitee soovituses 
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liikmesriikidele võidelda 
diskrimineerimise vastu seksuaalse 
sättumuse või soolise identiteedi alusel; 
palub, et seaduseelnõu 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse komisjoni kohta viidaks 
kooskõlla ELi standarditega, hõlmates soo 
ja seksuaalse sättumuse aluseid; nõuab 
tungivalt, et riiklikud ja kohalikud 
ametiasutused teeksid lõpu toimuvatele 
transseksuaalide, k.a transseksuaalsete 
seksitöötajate mõrvadele;

Or. en

Muudatusettepanek 274
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama 
riigi kaguosa sotsiaalmajandusliku 
arengu toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis 
on algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ja selle 
pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên 
Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit) 

22. toetab Türgi jõupingutusi kurdi 
küsimusele poliitilise lahenduse 
leidmiseks; nõuab tungivalt, et kõik jõud 
teeksid koostööd tugevdatud poliitilise 
dialoogi saavutamise nimel ja kurdi 
päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides, ning 
nõuab, et PKK ja tema 
tütarorganisatsioonid ja 
kulissorganisatsioonid lõpetaksid kõik 
terroristlikud tegevused ning hakkaksid 
tõeliselt osalema rahumeelses 
demokraatlikus poliitilises protsessis;
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kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed 
kurdi poliitikud, kohalikel valimistel 
valitud linnapead ja linnavolikogude 
liikmed ning inimõiguste kaitsjad;

Or. en

Muudatusettepanek 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis on 
algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ja selle 
pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên 
Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit) 
kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed 
kurdi poliitikud, kohalikel valimistel 
valitud linnapead ja linnavolikogude 
liikmed ning inimõiguste kaitsjad;

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; peab 
selles kontekstis hädavajalikuks õigust 
emakeelsele haridusele ja õigust kurdi 
keele kasutamisele kohalikus 
haldussuhtluses; kutsub Türgi valitsust 
üles rohkem pingutama riigi kaguosa 
sotsiaalmajandusliku arengu toetamise 
nimel; on seisukohal, et põhiseaduslik 
reform loob väga vajaliku raamistiku 
demokraatliku avanemise soodustamiseks; 
tuletab meelde, et poliitilise lahenduse 
aluseks saab olla üksnes avatud ja tõeliselt 
demokraatlik kurdi probleemi arutelu, ning 
väljendab muret arvukate kohtuasjade 
pärast, mis on algatatud kurdi küsimust 
käsitlevate kirjanike ja ajakirjanike vastu,
ja selle pärast, et seoses nn KCK (Koma 
Civakên Kurdistan - Kurdistani 
kogukondade liit) kohtuprotsessiga on 
kinni peetud mitmed kurdi poliitikud, 
kohalikel valimistel valitud linnapead ja 
linnavolikogude liikmed ning inimõiguste 
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kaitsjad;

Or. en

Muudatusettepanek 276
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis on 
algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ja selle 
pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên 
Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit) 
kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed 
kurdi poliitikud, kohalikel valimistel 
valitud linnapead ja linnavolikogude 
liikmed ning inimõiguste kaitsjad;

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides, et tagada 
õigus sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabadusele; kutsub Türgi 
valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis on 
algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu, ja selle 
pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên 
Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit) 
kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed 
kurdi poliitikud, kohalikel valimistel 
valitud linnapead ja linnavolikogude 
liikmed ning inimõiguste kaitsjad;

Or. en
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Muudatusettepanek 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis on 
algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ja selle
pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên 
Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit)
kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed 
kurdi poliitikud, kohalikel valimistel 
valitud linnapead ja linnavolikogude 
liikmed ning inimõiguste kaitsjad;

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
tõsist muret arvukate kohtuasjade pärast, 
mis on algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu, ja tuhandete 
Rahu ja Demokraatia Partei (BDP) 
aktiivsete liikmete – nende hulgas 
suurenev hulk demokraatlikult valitud 
kurdi poliitikuid, linnapeasid ning
maakondlike omavalitsuste ja 
linnavolikogude liikmeid, advokaate ning
inimõiguste kaitsjaid – pikaajalise 
vangistuse pärast käimasolevate 
menetluste ajal seoses nn KCK (Koma 
Civakên Kurdistan - Kurdistani 
kogukondade liit);

Or. en

Muudatusettepanek 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. kutsub Türgit üles ilmutama
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis 
on algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ja selle 
pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên 
Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit) 
kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed
kurdi poliitikud, kohalikel valimistel 
valitud linnapead ja linnavolikogude 
liikmed ning inimõiguste kaitsjad;

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning mõistab 
hukka arvukad kohtuasjad, mis on 
algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ja selle, et 
seoses nn KCK (Koma Civakên Kurdistan 
- Kurdistani kogukondade liit) 
kohtuprotsessi ja teiste 
politseioperatsioonidega on ahistatud ja
kinni peetud paljusid kurdi poliitikuid, 
kohalikel valimistel valitud linnapäid ja 
linnavolikogude liikmeid, juriste, 
meeleavaldajaid ning inimõiguste 
kaitsjaid;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis on 
algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ja selle 
pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên 
Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit) 
kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed 
kurdi poliitikud, kohalikel valimistel 
valitud linnapead ja linnavolikogude 
liikmed ning inimõiguste kaitsjad;

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 
kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis on 
algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ja selle 
pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên 
Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit) 
kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed 
kurdi poliitikud, kohalikel valimistel 
valitud linnapead ja linnavolikogude 
liikmed ning inimõiguste kaitsjad; toonitab 
kurdi probleemi demokraatlikes 
institutsioonides, eriti Türgi Suures 
Rahvuskogus, arutamise tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 

22. kutsub Türgit üles ilmutama 
vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi 



PE478.719v01-00 166/273 AM\888692ET.doc

ET

kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis on 
algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ja selle 
pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên 
Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit) 
kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed 
kurdi poliitikud, kohalikel valimistel 
valitud linnapead ja linnavolikogude 
liikmed ning inimõiguste kaitsjad;

kurdi probleemile poliitilise lahenduse 
leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel 
jõududel töötada käsikäes tugevdatud 
poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, 
kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku 
kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi 
kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et 
põhiseaduslik reform loob väga vajaliku 
raamistiku demokraatliku avanemise 
soodustamiseks; tuletab meelde, et 
poliitilise lahenduse aluseks saab olla 
üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik 
kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis on 
algatatud kurdi küsimust käsitlevate 
kirjanike ja ajakirjanike vastu ja selle 
pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên 
Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit) 
kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed 
kurdi poliitikud, kohalikel valimistel 
valitud linnapead ja linnavolikogude 
liikmed ning inimõiguste kaitsjad; kutsub 
Türgi valitsust tagama piirkonna kaitset 
ebaseaduslike relvastatud 
organisatsioonide eest ning looma kurdi 
päritolu poliitikategelastele rahumeelse 
pinnase vabaks ja pluralistlikuks 
aruteluks;

Or. en

Muudatusettepanek 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. väljendab heameelt Türgi valitsuse 
hiljutise deklaratsiooni üle avada 
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Gökçeada (Imbrose) saarel Kreeka 
vähemuse kool, mis on positiivne samm 
Türgi Gökçeada ja Bozcaada (Tenedos) 
saarte kahekultuurilise iseloomu 
säilitamise suunas kooskõlas Euroopa 
Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 
resolutsiooniga 1625, ning ootab selle 
deklaratsiooni kiiret elluviimist; märgib 
siiski, et Kreeka vähemuse probleemide 
lahendamiseks, eriti seoses nende 
omandiõigusega, on vaja täiendavaid 
samme;

Or. en

Muudatusettepanek 282
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. võtab teatavaks Türgi valitsuse 
rakendatava põhjaliku strateegia oma 
kodanike õiguste ja vabaduste täiendaval 
kindlustamisel, pöörates piisavat 
tähelepanu nende kultuurilistele, 
sotsiaalsetele ja majandusarenguga 
seotud vajadustele; on seisukohal, et 
põhiseadusliku reformiga luuakse väga 
kasulik raamistik demokraatliku 
avanemise edendamiseks; palub kõigil 
poliitilistel jõududel töötada käsikäes 
poliitilise dialoogi tugevdamise eesmärgi 
suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. väljendab heameelt 2011. aasta 
esimese poole kurdi konflikti osapoolte 
konstruktiivsete sammude üle, eelkõige 
korduvate relvarahukokkulepete üle PKK 
ja Türgi valitsuse vahel ning dialoogi 
alustamise üle Abdullah Öcalaniga; 
taunib läbirääkimiste peatumist ja seda, et 
valitseb uus vägivalla tõusulaine; kutsub 
Türgi valitsust üles taasalustama 
läbirääkimisi niipea kui võimalik ning 
parandama Öcalani 
kinnipidamistingimusi, nimelt kehtivaid, 
alates 17. juulist 2011 määratud 
isolatsioonitingimusi;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 b. julgustab Türgit võimaldama 
kõikehõlmavat ja sõltumatut uurimist 
Türgi sõjaväe praeguste ja varasemate 
väidetava keemiarelvade kasutusega 
seotud tegevuste suhtes; julgustab Türgit 
andma Keemiarelvade Keelustamise 
Organisatsioonile (OPCW) ligipääsu 
kõigile asjaomastele rajatistele ja andma 
talle kasutada kõik asjakohased 
dokumendid;

Or. en
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Muudatusettepanek 285
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et töö- ja ametiühinguõigusi 
käsitlev õiguslik raamistik tuleb viia
kooskõlla ELi ja ILO standarditega, sest 
takistuste kõrvaldamine töö- ja 
ametiühinguõiguste täielikult täitmiselt 
tagab selle, et praeguse tuntava 
majanduseduga kaasneb majanduskasvu 
loodava jõukuse laiem jaotumine Türgi 
ühiskonnas, mis omakorda suurendab 
kasvupotentsiaali;

23. väljendab heameelt Türgi 
ametiasutuste jõupingutuste üle töö- ja 
ametiühinguõigusi käsitleva õigusliku 
raamistiku kooskõlla viimisel ELi ja ILO 
standarditega;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et töö- ja ametiühinguõigusi 
käsitlev õiguslik raamistik tuleb viia
kooskõlla ELi ja ILO standarditega, sest 
takistuste kõrvaldamine töö- ja 
ametiühinguõiguste täielikult täitmiselt 
tagab selle, et praeguse tuntava 
majanduseduga kaasneb majanduskasvu 
loodava jõukuse laiem jaotumine Türgi 
ühiskonnas, mis omakorda suurendab 
kasvupotentsiaali;

23. väljendab heameelt Türgi 
ametiasutuste jõupingutuste üle töö- ja 
ametiühinguõigusi käsitleva õigusliku 
raamistiku kooskõlla viimisel ELi ja ILO 
standarditega ning võtab heameelega 
teatavaks Türgi valitsuse poliitilise tahte 
seoses sellega, sest takistuste kõrvaldamine 
töö- ja ametiühinguõiguste täielikult 
täitmiselt tagab selle, et praeguse tuntava 
majanduseduga kaasneb majanduskasvu 
loodava jõukuse laiem jaotumine Türgi 
ühiskonnas, mis omakorda suurendab 
kasvupotentsiaali;

Or. en
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Muudatusettepanek 287
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et töö- ja ametiühinguõigusi 
käsitlev õiguslik raamistik tuleb viia 
kooskõlla ELi ja ILO standarditega, sest 
takistuste kõrvaldamine töö- ja 
ametiühinguõiguste täielikult täitmiselt 
tagab selle, et praeguse tuntava 
majanduseduga kaasneb majanduskasvu 
loodava jõukuse laiem jaotumine Türgi 
ühiskonnas, mis omakorda suurendab 
kasvupotentsiaali;

23. rõhutab, et töö- ja ametiühinguõigusi 
käsitlev õiguslik raamistik tuleb viia 
kooskõlla ELi standardite, Euroopa 
Nõukogu õigusaktide ja ILO 
konventsioonidega ning rakendada neid 
täielikult praktikas, sest takistuste 
kõrvaldamine töö- ja ametiühinguõiguste 
täielikult täitmiselt tagab selle, et praeguse 
tuntava majanduseduga kaasneb 
majanduskasvu loodava jõukuse laiem 
jaotumine Türgi ühiskonnas, mis omakorda 
suurendab kasvupotentsiaali;

Or. en

Muudatusettepanek 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et töö- ja ametiühinguõigusi 
käsitlev õiguslik raamistik tuleb viia 
kooskõlla ELi ja ILO standarditega, sest 
takistuste kõrvaldamine töö- ja 
ametiühinguõiguste täielikult täitmiselt 
tagab selle, et praeguse tuntava 
majanduseduga kaasneb majanduskasvu 
loodava jõukuse laiem jaotumine Türgi 
ühiskonnas, mis omakorda suurendab 
kasvupotentsiaali;

23. rõhutab, et töö- ja ametiühinguõigusi 
käsitlev õiguslik raamistik tuleb viia 
kooskõlla ELi ja ILO standarditega, sest 
takistuste kõrvaldamine töö- ja 
ametiühinguõiguste täielikult täitmiselt 
tagab selle, et praeguse tuntava 
majanduseduga kaasneb majanduskasvu 
loodava jõukuse laiem jaotumine Türgi 
ühiskonnas, mis omakorda suurendab 
kasvupotentsiaali; loodab, et sellise 
ühtlustamisega on võimalik piirata 
dumpingut, mis pole kooskõlas ausa 
konkurentsi põhimõtetega, mida järgib 
EL;
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Or. it

Muudatusettepanek 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et töö- ja ametiühinguõigusi 
käsitlev õiguslik raamistik tuleb viia 
kooskõlla ELi ja ILO standarditega, sest 
takistuste kõrvaldamine töö- ja 
ametiühinguõiguste täielikult täitmiselt 
tagab selle, et praeguse tuntava 
majanduseduga kaasneb majanduskasvu 
loodava jõukuse laiem jaotumine Türgi 
ühiskonnas, mis omakorda suurendab 
kasvupotentsiaali;

23. rõhutab, et töö- ja ametiühinguõigusi 
käsitlev õiguslik raamistik tuleb viia 
kooskõlla ELi ja ILO standarditega, sest 
takistuste kõrvaldamine töö- ja 
ametiühinguõiguste täielikult täitmiselt 
tagab selle, et praeguse tuntava 
majanduseduga kaasneb majanduskasvu 
loodava jõukuse laiem jaotumine Türgi 
ühiskonnas, mis omakorda suurendab 
kasvupotentsiaali; julgustab seetõttu kõiki 
majandus- ja sotsiaalnõukogu osapooli 
tugevdama oma osalust ja koostööd, et 
saavutada 19. peatüki „Sotsiaalpoliitika ja 
tööhõive” avamiseks vajalikud eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
fraktsiooni EFD nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. kutsub Türgi valitsust üles pöörama 
tähelepanu kõigi kristlike vähemuste, k.a 
Kagu-Türgi põliselanikest aramealaste 
(assüürlaste) ning armeenia ja kreeka 
kogukondade sotsiaalmajanduslikule 
olukorrale, tagamaks, et piirkondliku 
arengu projektid oleks suunatud ka neile 
rühmadele ning et nad saaksid piisaval ja 
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proportsionaalsel hulgal ELi finantsabi ja 
neid ei diskrimineeritaks etnilis-
religioossetel ega keelelistel põhjustel;

Or. en

Muudatusettepanek 291
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. väljendab muret kriminaalmenetluse 
algatamise tava pärast eelkõige 
haridussektori ametiühingutegelaste 
suhtes, kes püüdlevad aktiivselt töö-, 
haridus- ja elamistingimuste parandamise 
poole ja tõstatavad töötajate ja üldsuse 
huvides inimõiguste rikkumisi 
puudutavaid küsimusi, aidates kaasa 
pluralistliku ühiskonna loomisele; peab 
arvamusavalduste ja 
ametiühingutegevuse kriminaliseerimist 
üheks põhitakistuseks inimõiguste 
kaitsmisel Türgis ja mõistab hukka sõna-, 
ühinemis- ja kogunemisvabaduse 
ebaproportsionaalsed piirangud;

Or. en

Muudatusettepanek 292
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. väljendab heameelt 
ettevõtluskeskkonna üldise paranemise 
üle eelkõige uue Türgi äriseadustiku ning 
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VKEde strateegia ja 2011.–2013. aasta 
tegevuskava vastuvõtmise tulemusena, 
Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small 
Business Act” hindamise ja rakendamise 
tulemusena, toetusprogrammi „Markets 
for Developing Enterprises” VKEde 
toetusskeemi rakendamise tulemusena ja 
suurendades riigi VKEde juurdepääsu 
rahastamisele; 

Or. en

Muudatusettepanek 293
Peter van Dalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. kutsub Türgit üles kindlustama 
põgenikele, k.a aramealastest 
(assüürlastest) põliselanikele ning 
armeenia ja kreeka vähemustele 
tagasipöördumisõigust kooskõlas 
rahvusvahelise õigusega;

Or. en

Muudatusettepanek 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. kordab vajadust tugevdada Türgi 
piirkondade ning linna- ja 
maapiirkondade vahelist sidusust; juhib 
seoses sellega tähelepanu hariduse 
erilisele rollile ja vajadusele võidelda 
püsivate ja oluliste piirkondlike 
erinevustega hariduse kvaliteedis ja 
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hariduses osalemise määrades;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. tunneb heameelt Türgi energiaturu 
mitmekesistamise üle, kuid julgustab 
samas Türgi valitsust nõuetekohaselt 
uurima riske ja vastutust seoses 
käimasolevate tuumajaamaprojektidega, 
näiteks Akkuyu projektiga;

Or. en

Muudatusettepanek 296
Julie Girling

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. väljendab muret selle pärast, et 
2011. aasta detsembris taastuvatest 
energiaallikatest elektrienergia tootmise 
seaduses tehtud muudatus võimaldab 
ehitada elektrijaamu looduslikesse 
kasvukohtadesse ning et 2011. aasta 
augusti keskkonna- ja 
linnaarendusministeeriumi ülesandeid ja 
töökorraldust käsitleva määruse artikkel 
17 võimaldab äsja loodud asutusel 
looduslike kasvukohtade kategoriseerimist 
läbi vaadata ja potentsiaalselt ka muuta;

Or. en
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Muudatusettepanek 297
Peter van Dalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 b. kutsub Türgit üles tunnustama 
kooskõlas kasvava ülemaailmse 
konsensuse ning rahvusvahelise õiguse 
põhimõtetega oma mineviku 
genotsiidiakte armeenlastest, Pontose 
kreeklastest ja aramealastest 
(assüürlastest) põliselanike vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 b. kutsub Türgi valitsust kaaluma 
põhjalikult oma Lõuna-Türgisse 
(Akkuyu) naaberpiirkonda ohustava 
tuumajaama rajamise kavade 
jätkusuutlikkust ja keskkonnamõjusid; 
rõhutab vajadust säilitada täielikus 
kooskõlas Euroopa standarditega loodus-, 
kultuuri- ja arheoloogilist pärandit;

Or. en

Muudatusettepanek 299
Julie Girling

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 b (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 b. väljendab heameelt keskkonna ja 
energiaga seotud apellatsioonide ja 
juhtumitega tegeleva justiitsministeeriumi 
osakonna asutamise üle 14. veebruaril 
2011, mis on positiivne samm püüdlustes 
vabastada kohtusüsteem lahendamata 
juhtumite kuhjumisest;

Or. en

Muudatusettepanek 300
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri 
egiidi all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise 
lahenduse leidmisega ei tohi viivitada, 
ning kutsub Türgit ja kõiki asjaomaseid 
osalisi kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust 
alustama oma vägede väljaviimist 
Küproselt ja andma Famagusta üle ÜRO-
le kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga nr 550(1984); kutsub 
samas Küprose Vabariiki üles avama ELi 
tollijärelevalve all Famagusta sadama, et 
toetada taasühendamise teemaliste 
läbirääkimiste edukaks lõpetamiseks 
vajalikku positiivset õhkkonda ja 
võimaldada Küprose türklastel kaubelda 
vahetult ja kõigile vastuvõetaval ja 
seaduslikul teel;

25. kutsub Türgit üles:

a) viima viivitamata Türgi 
okupatsiooniväed Küproselt välja,
b) tunnustama Küprost jagamata ühtse 
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riigina,
c) lubama Küprosel puurida maagaasi 
tema enda territoriaalsetes vetes,
d) alustama illegaalsete sisserändajate 
repatrieerimist,
e) andma lubaduse teha koostööd 
niisuguse komisjoni loomisel, mille 
ülesanne on jälgida võõrandatud omandi 
tagastamist,
f) hüvitama algsetele elanikele tekitatud 
kahju;

Or. nl

Muudatusettepanek 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; avaldab kiitust Türgi 
pühendumise eest sellele küsimusele;
rõhutab, et Küprose küsimusele õiglase ja 
elujõulise lahenduse leidmisega ei tohi 
viivitada, ning kutsub Türgit ja kõiki 
asjaomaseid osalisi kõikehõlmava 
kokkuleppe nimel intensiivselt töötama ja 
head tahet ilmutama; kutsub Türgi valitsust 
alustama oma vägede väljaviimist 
Küproselt ja andma Famagusta üle ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga nr 550(1984); kutsub 
samas Küprose Vabariiki üles avama ELi 
tollijärelevalve all Famagusta sadama, et 
toetada taasühendamise teemaliste 
läbirääkimiste edukaks lõpetamiseks 
vajalikku positiivset õhkkonda ja 
võimaldada Küprose türklastel kaubelda 
vahetult ja kõigile vastuvõetaval ja 
seaduslikul teel;
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Or. en

Muudatusettepanek 302
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose 
türklastel kaubelda vahetult ja kõigile 
vastuvõetaval ja seaduslikul teel;

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega, arvestades kummagi 
kogukonna huve ja muresid, ei tohi 
viivitada, ning kutsub Türgit, Kreekat, 
Küprose Vabariiki ning Põhja-Küprose 
esindajaid ja kõiki teisi asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust
kindlustunnet loova meetmena 
vähendama oma vägesid Põhja-Küprosel; 
kustub Küprose Vabariiki üles
võimaldama vahetut kauplemist Türgi ja 
Küprose sadamate ja lennujaamade 
suunal ning nõuab kiireloomuliste 
sammude astumist, et võimaldada 
Famagusta/Varosha taastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle ning kutsub Türgit 
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küsimusele õiglase ja elujõulise 
lahenduse leidmisega ei tohi viivitada,
ning kutsub Türgit ja kõiki asjaomaseid 
osalisi kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama
oma vägede väljaviimist Küproselt ja
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose 
türklastel kaubelda vahetult ja kõigile 
vastuvõetaval ja seaduslikul teel;

kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt ja konkreetselt töötama ja 
head tahet ilmutama; kutsub, kooskõlas 
asjaomaste ÜRO julgeolekunõukogu 
resolutsioonide ja ELi aluspõhimõtetega
Türgi valitsust aitama kaasa sobiva 
läbirääkimistekeskkonna loomisele, viies 
oma väed koheselt Küproselt välja ning 
tehes võimalikuks Famagusta üleandmise 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 
550(1984); kahetseb samas Türgi
keeldumist Küprose Vabariigi valitsuse 
2010. aasta ettepanekust muu hulgas 
Famagusta sadama avamise kohta 
Euroopa Liidu egiidi all, mis 
võimaldanuks kommertstehinguid ELi 
ning Küprose türklaste vahel Famagusta 
sadama kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 304
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega kokkulepitud ÜRO 
parameetrite alusel ei tohi viivitada, ning 
kutsub Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
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edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

Or. en

Muudatusettepanek 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel; nõuab tungivalt 
kiireloomulisi restaureerimistöid saare 
põhjaosas asuva kunsti- ja 
religioonipärandi uuendamiseks, mis 
hetkel laguneb;

Or. it
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Muudatusettepanek 306
Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise 
lõpplahenduse leidmisega ei tohi viivitada, 
ning kutsub Türgit kõikehõlmava 
kokkuleppe nimel intensiivselt töötama ja 
head tahet ilmutama; kutsub Türgi valitsust 
alustama oma vägede väljaviimist 
Küproselt ja andma Famagusta üle ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga nr 550(1984); kutsub 
samas Küprose Vabariiki üles avama ELi 
tollijärelevalve all Famagusta sadama, et 
toetada taasühendamise teemaliste 
läbirääkimiste edukaks lõpetamiseks 
vajalikku positiivset õhkkonda ja 
võimaldada Küprose türklastel kaubelda 
vahetult ja kõigile vastuvõetaval ja 
seaduslikul teel;

Or. el

Muudatusettepanek 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
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intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; avaldab kahetsust selle üle, et 
kahepoolsete suhete normaliseerimise 
suunas Küprose Vabariigiga ei ole 
saavutatud mingit edu; kutsub Türgi 
valitsust viima oma väed viivitamatult 
Küproselt välja ja andma Famagusta üle 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 
550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

Or. en

Muudatusettepanek 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose 

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama kõikehõlmava kokkuleppe 
nimel, mille aluseks oleksid ÜROs kokku 
lepitud kahe kogukonna, kahe tsooni ja 
poliitilise võrdsuse parameetrid, mis on 
sätestatud asjaomastes 
julgeolekunõukogu resolutsioonides ja 
mida on kinnitatud kahe riigipea 23. mai 
2008. aasta ühisavalduses; nõuab samas 
teisi meetmeid käimasolevate 
taasühendamise läbirääkimiste eduka 
lõpuleviimise tarbeks positiivse kliima 
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türklastel kaubelda vahetult ja kõigile 
vastuvõetaval ja seaduslikul teel;

loomiseks, näiteks ELi nõukogu 26. aprilli 
2004. aasta järelduste täielikku 
elluviimist, et lõpetada Küprose türklaste 
isolatsioon ja tuua Küprose türklased 
ELile lähemale, ning kokkulepet
Famagusta üleandmiseks ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga nr 550(1984), millega 
seotuna Küprose Vabariik peaks avama 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadama, 
et võimaldada Küprose türklastel vahetult 
kaubelda;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi
kõikehõlmava kokkuleppe nimel
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose 
türklastel kaubelda vahetult ja kõigile 
vastuvõetaval ja seaduslikul teel;

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama kõikehõlmava kokkuleppe 
nimel, mille aluseks oleksid asjaomased 
ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonid ja 
ELi aluspõhimõtted; kutsub Türgi valitsust 
alustama viivitamatult oma vägede 
väljaviimist Küproselt ja andma Famagusta 
üle ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 
550(1984); tuletab meelde Küprose 
Vabariigi presidendi ettepanekut
taasavada ELi egiidi all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamise teemaliste 
läbirääkimiste edukaks lõpetamiseks 
vajalikku positiivset õhkkonda ja 
võimaldada kummalgi kogukonnal
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
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ja seaduslikul teel;

Or. en

Muudatusettepanek 310
Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama kõikehõlmava kokkuleppe 
nimel, mille aluseks oleksid asjaomased 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid 
ja ELi aluspõhimõtted; kutsub Türgi 
valitsust alustama oma vägede väljaviimist 
Küproselt ja andma Famagusta üle ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga nr 550(1984); kutsub 
samas Küprose Vabariiki üles avama ELi 
tollijärelevalve all Famagusta sadama, et 
toetada taasühendamise teemaliste 
läbirääkimiste edukaks lõpetamiseks 
vajalikku positiivset õhkkonda ja 
võimaldada Küprose türklastel kaubelda 
vahetult ja kõigile vastuvõetaval ja 
seaduslikul teel;

Or. en

Muudatusettepanek 311
Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama kõikehõlmava kokkuleppe 
nimel, mille aluseks oleksid asjaomased 
ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonid ja 
ELi aluspõhimõtted; kutsub Türgi valitsust 
alustama oma vägede väljaviimist 
Küproselt ja andma Famagusta üle ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga nr 550(1984); kutsub 
samas Küprose Vabariiki üles avama ELi 
tollijärelevalve all Famagusta sadama, et 
toetada taasühendamise teemaliste 
läbirääkimiste edukaks lõpetamiseks 
vajalikku positiivset õhkkonda ja 
võimaldada Küprose türklastel kaubelda 
vahetult ja kõigile vastuvõetaval ja 
seaduslikul teel;

Or. en

Muudatusettepanek 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
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ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

ilmutama; kutsub Türgi valitsust 
viivitamatult alustama oma vägede 
väljaviimist Küproselt ja andma Famagusta 
üle ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 
550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

Or. de

Muudatusettepanek 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
viivitamatult oma vägede väljaviimist 
Küproselt ja andma Famagusta üle ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga nr 550(1984); kutsub 
samas Küprose Vabariiki üles avama ELi 
tollijärelevalve all Famagusta sadama, et 
toetada taasühendamise teemaliste 
läbirääkimiste edukaks lõpetamiseks 
vajalikku positiivset õhkkonda ja 
võimaldada Küprose türklastel kaubelda 
vahetult ja kõigile vastuvõetaval ja 
seaduslikul teel;
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Or. en

Muudatusettepanek 314
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
ühegi lisaviivituseta oma vägede 
väljaviimist Küproselt ja andma Famagusta 
üle ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 
550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

Or. en

Muudatusettepanek 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi 
all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
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taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 
nr 550(1984); kutsub samas Küprose 
Vabariiki üles avama ELi tollijärelevalve 
all Famagusta sadama, et toetada 
taasühendamise teemaliste läbirääkimiste 
edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset 
õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel 
kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval 
ja seaduslikul teel;

taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose 
küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub 
Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi 
kõikehõlmava kokkuleppe nimel 
intensiivselt töötama ja head tahet 
ilmutama; kutsub Türgi valitsust alustama 
oma vägede väljaviimist Küproselt ja 
andma Famagusta ja Nicosia (Ercan)
rahvusvaheline lennujaam üle ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga nr 550(1984); kutsub 
samas Küprose Vabariiki üles avama ELi 
tollijärelevalve all Famagusta sadama, et 
toetada taasühendamise teemaliste 
läbirääkimiste edukaks lõpetamiseks 
vajalikku positiivset õhkkonda ja 
võimaldada Küprose türklastel kaubelda 
vahetult ja kõigile vastuvõetaval ja 
seaduslikul teel;

Or. en

Muudatusettepanek 316
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. kutsub Euroopa institutsioone 
rakendama kõiki vajalikke meetmeid, et 
võimaldada vahetut kaubandust ELi ja 
Küprose põhjaosa vahel ning hõlbustada 
Küprose türklaste kogukonna vaba 
liikumist, et vältida Küprose türklaste 
kogukonna isoleerimist, järgides 26. 
aprilli 2004. aasta ELi üldasjade nõukogu 
järeldusi; 

Or. en
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Muudatusettepanek 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. nõuab tungivalt, et Türgi tunnustaks 
kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, kaasa 
arvatud Küprose Vabariiki;

Or. nl

Muudatusettepanek 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. ergutab Türgit intensiivistama oma 
toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel 
kadunud isikutega;

26. peab tingimata vajalikuks, et Türgi 
intensiivistaks oma toetust komisjonile, 
kes tegeleb Küprosel kadunud isikutega;

Or. it

Muudatusettepanek 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. ergutab Türgit intensiivistama oma 
toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel 
kadunud isikutega;

26. ergutab Türgit toetama täielikult
komisjoni, kes tegeleb Küprosel kadunud 
isikutega;

Or. nl



PE478.719v01-00 190/273 AM\888692ET.doc

ET

Muudatusettepanek 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. ergutab Türgit intensiivistama oma 
toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel 
kadunud isikutega;

26. ergutab Türgit intensiivistama oma 
toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel 
kadunud isikutega, eelkõige lihtsustama 
juurdepääsu militaartsoonidele ja 
arhiividele ning võtma vastavalt Euroopa 
Inimõiguste Kohtu järeldustele kadunud 
inimeste küsimuses muid asjakohaseid 
meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 321
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. ergutab Türgit intensiivistama oma 
toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel 
kadunud isikutega;

26. ergutab Türgit intensiivistama oma 
toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel 
kadunud isikutega; kutsub kõiki osapooli 
üles tugevdama veelgi oma jõupingutusi 
komisjoni töö abistamisel;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. ergutab Türgit intensiivistama oma 
toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel 
kadunud isikutega;

26. ergutab Türgit intensiivistama oma 
toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel 
kadunud isikutega (KIK); kutsub kõiki 
osapooli üles tugevdama veelgi oma 
jõupingutusi komisjoni töö abistamisel;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. kutsub Türgit üles loobuma Türgi 
kodanike uutest asundustest saarel, sest 
see muudaks veelgi demograafilist 
tasakaalu ja vähendaks saarel elavate 
kodanike lojaalsust tulevase ühise riigi 
vastu, mis rajaneks ühisel minevikul;

Or. en

Muudatusettepanek 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. kutsub Türgit üles loobuma uutest 
ebaseaduslikest Türgi kodanike 
asundustest saarel, sest see muudaks 
veelgi demograafilist tasakaalu ja 
vähendaks kodanike lojaalsust tulevase 
ühise riigi vastu, mis rajaneks ühisel 
minevikul; kutsub Türgit üles tegelema
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Türgi kodanike ebaseadusliku saarele 
asumise võtmeprobleemiga, järgides 
Genfi konventsiooni, rahvusvahelise 
õiguse põhimõtteid ja Euroopa Nõukogu 
asjaomaseid resolutsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. mõistab karmilt hukka kirikute 
teotamise ja surnuaedade hävitamise 
Põhja-Küprosel ning nõuab tungivalt, et 
Türgi need paigad taastaks;

Or. en

Muudatusettepanek 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. ergutab Türgit intensiivistama oma 
toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel 
kadunud isikutega;

26. ergutab Türgit toetama täielikult
komisjoni, kes tegeleb Küprosel kadunud 
isikutega;

Or. nl

Muudatusettepanek 327
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, 
mille kohaselt Türgi külmutab suhted 
Euroopa Liidu eesistujariigiga 2012. aasta 
II poolel, kui selleks ajaks ei ole Küprose 
küsimus lahendatud; tuletab meelde, et
Euroopa Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

27. rõhutab, et käimasoleva ÜRO Küprose 
probleemi üldise lahendusprotsessi 
edukas lõpuleviimine võimaldaks saarel 
tekkival uuel föderaalselt riigil saada 
2012. aasta II poolel Euroopa Ülemkogu
eesistujariigiks, tuletab seoses sellega 
meelde, et Türgi on juba väljendanud 
valmisolekut luua suhted uue riigiga, mis 
üldise lahendusprotsessi järgselt tekiks;

Or. en

Muudatusettepanek 328
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, 
mille kohaselt Türgi külmutab suhted 
Euroopa Liidu eesistujariigiga 2012. aasta 
II poolel, kui selleks ajaks ei ole Küprose 
küsimus lahendatud; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

27. peab vastuvõetamatuks Türgi väidet, 
mille kohaselt Türgi külmutab suhted 
Euroopa Liidu eesistujariigiga 2012. aasta 
II poolel, kui selleks ajaks ei ole Küprose 
küsimus lahendatud; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

Or. en
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Muudatusettepanek 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, 
mille kohaselt Türgi külmutab suhted 
Euroopa Liidu eesistujariigiga 2012. aasta 
II poolel, kui selleks ajaks ei ole Küprose 
küsimus lahendatud; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

27. mõistab hukka Türgi väite, mille 
kohaselt Türgi külmutab suhted Euroopa 
Liidu eesistujariigiga 2012. aasta II poolel, 
kui selleks ajaks ei ole Küprose küsimus 
lahendatud; tuletab meelde, et Euroopa 
Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

Or. en

Muudatusettepanek 330
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, 
mille kohaselt Türgi külmutab suhted 
Euroopa Liidu eesistujariigiga 2012. aasta 
II poolel, kui selleks ajaks ei ole Küprose 
küsimus lahendatud; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 

27. kritiseerib Türgi väidet, mille kohaselt 
Türgi külmutab suhted Euroopa Liidu 
eesistujariigiga 2012. aasta II poolel, kui 
selleks ajaks ei ole Küprose küsimus 
lahendatud; tuletab meelde, et Euroopa 
Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
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lepingus; lepingus;

Or. de

Muudatusettepanek 331
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, 
mille kohaselt Türgi külmutab suhted 
Euroopa Liidu eesistujariigiga 2012. aasta 
II poolel, kui selleks ajaks ei ole Küprose 
küsimus lahendatud; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

27. toob välja Türgi väite, mille kohaselt 
Türgi külmutab suhted Euroopa Liidu 
eesistujariigiga 2012. aasta II poolel, kui 
selleks ajaks ei ole Küprose küsimus 
lahendatud; tuletab meelde, et Euroopa 
Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus; kutsub komisjoni ja nõukogu 
üles samuti külmutama suhted Türgiga;

Or. nl

Muudatusettepanek 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, 
mille kohaselt Türgi külmutab suhted 
Euroopa Liidu eesistujariigiga 2012. aasta 
II poolel, kui selleks ajaks ei ole Küprose 
küsimus lahendatud; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 

27. on sügavalt mures Türgi väite pärast, 
mille kohaselt Türgi külmutab suhted 
Euroopa Liidu eesistujariigiga 2012. aasta 
II poolel, kui selleks ajaks ei ole Küprose 
küsimus lahendatud; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 



PE478.719v01-00 196/273 AM\888692ET.doc

ET

liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

Or. de

Muudatusettepanek 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, mille 
kohaselt Türgi külmutab suhted Euroopa 
Liidu eesistujariigiga 2012. aasta II poolel, 
kui selleks ajaks ei ole Küprose küsimus 
lahendatud; tuletab meelde, et Euroopa 
Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, mille 
kohaselt Türgi külmutab suhted Euroopa 
Liidu eesistujariigiga 2012. aasta II poolel, 
kui selleks ajaks ei ole Küprose küsimus 
lahendatud; tuletab meelde, et Euroopa 
Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega, eriti selle 
rotatsiooni korras vahetuvate 
eesistujariikide osas; tuletab lisaks meelde, 
et Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingus;

Or. en

Muudatusettepanek 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, mille 
kohaselt Türgi külmutab suhted Euroopa 
Liidu eesistujariigiga 2012. aasta II poolel, 
kui selleks ajaks ei ole Küprose küsimus 
lahendatud; tuletab meelde, et Euroopa 
Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, mille 
kohaselt Türgi külmutab suhted Euroopa 
Liidu eesistujariigiga 2012. aasta II poolel, 
kui selleks ajaks ei ole Küprose küsimus 
lahendatud, leides, et kõnealune seisukoht 
on kokkusobimatu kandidaatriigi 
staatusega; tuletab meelde, et Euroopa 
Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

Or. it

Muudatusettepanek 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, mille 
kohaselt Türgi külmutab suhted Euroopa 
Liidu eesistujariigiga 2012. aasta II poolel, 
kui selleks ajaks ei ole Küprose küsimus 
lahendatud; tuletab meelde, et Euroopa 
Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus;

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, mille 
kohaselt Türgi külmutab suhted Euroopa 
Liidu eesistujariigiga 2012. aasta II poolel, 
kui selleks ajaks ei ole Küprose küsimus 
lahendatud; tuletab meelde, et Euroopa 
Liidu aluspõhimõteteks on kõigi 
liikmesriikide siiras koostöö ja 
vastastikune solidaarsus ning et 
kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma 
rahumeelseid suhteid Euroopa Liidu ja 
kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks 
meelde, et Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus; on siiski arvamusel, et 
käimasolevate läbirääkimiste edukas 
lõpuleviimine võimaldaks Türgi ja uue 
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partnerriigi vahelisi täielikke suhteid, 
ning nõuab seetõttu tungivalt, et kõik 
osapooled toetaksid täielikult ÜRO 
peasekretäri jõupingutusi, et 2012. juulis 
saaks Euroopa Liidu eesistujariigiks 
ühendatud kahe kogukonnaga, kahe 
tsooniga föderaalne Küpros;

Or. en

Muudatusettepanek 336
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. rõhutab, et käimasoleva ÜRO 
Küprose probleemi lahendusprotsessi 
edukas lõpuleviimine võimaldaks saarel 
tekkival uuel partnerriigil saada 2012. 
aasta II poolel Euroopa Liidu
eesistujariigiks, tuletab seoses sellega 
meelde, et Türgi on juba väljendanud 
valmisolekut luua suhted uue 
partnerriigiga, mis üldise 
lahendusprotsessi järgselt tekiks;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 

28. taunib tõsiasja, et ELi ja NATO
vahelist koostööd käsitlevaid Berliin-
pluss-kokkuleppeid tõkestavad Türgi 
vastuväited Küprose seotusele NATOga 



AM\888692ET.doc 199/273 PE478.719v01-00

ET

kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt 
Euroopa Kaitseagentuuri töös;

ning Küprose vastuväited Türgi seotusele 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika ja 
Euroopa Kaitseagentuuriga; kutsub 
Türgit ja Küprost üles pidama tegelikku 
poliitilist dialoogi kindlustunnet 
tugevdavate vastastikust julgeolekut 
loovate meetmete üle ning määratlema 
Euroopa Liidu ja Türgi ühiseid 
strateegilisi eesmärke kogu piirkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 338
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt 
Euroopa Kaitseagentuuri töös;

28. avaldab kahetsust, et Berliin-pluss-
kokkulepetest kaugemale minev NATO ja
ELi strateegiline koostöö on Türgi 
negatiivse hoiaku tõttu reaalselt 
tõkestatud;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt 

28. kutsub Türgit üles, pidades silmas 
hiljutisi arenguid rahvusvahelistes 
suhetes, lahkuma NATOst;
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Euroopa Kaitseagentuuri töös;

Or. nl

Muudatusettepanek 340
Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt 
Euroopa Kaitseagentuuri töös;

28. nõuab ELi ja NATO pragmaatilist 
koostööd, mis oleks üle Türgi ja Küprose 
vahelisest vaidlusest, ning loodab ELi ja 
NATO suhete kiiret normaliseerumist; 
kutsub Türgit üles hoiduma ELi ja NATO 
koostöö takistamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt 
Euroopa Kaitseagentuuri töös;

28. tunnustab Türgi tähtsust NATO
võtmeliitlasena ning kiireloomulist 
vajadust lahendada Küprose probleem, et 
kõrvaldada kõik takistused liidu sidususe, 
sellele uue jõu andmise ning koostöö eest;

Or. en

Muudatusettepanek 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt 
Euroopa Kaitseagentuuri töös;

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi;

Or. en

Muudatusettepanek 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt 
Euroopa Kaitseagentuuri töös;

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi;

Or. nl

Muudatusettepanek 344
Dimitar Stoyanov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse
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Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt 
Euroopa Kaitseagentuuri töös;

Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi;

Or. bg

Muudatusettepanek 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt Euroopa 
Kaitseagentuuri töös;

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama samaaegselt vetot Türgi 
osalemiselt Euroopa Kaitseagentuuri töös;

Or. en

Muudatusettepanek 346
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt Euroopa 
Kaitseagentuuri töös;

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgile vaatlejastaatuse 
andmiselt Euroopa Kaitseagentuuri töös;

Or. en
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Muudatusettepanek 347
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt Euroopa 
Kaitseagentuuri töös;

28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi 
ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse 
Küpros, ja võimaldama seeläbi ELi ja 
NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning 
kutsub seejärel üles Küprose Vabariiki 
tühistama vetot Türgi osalemiselt Euroopa 
Kaitseagentuuri tegevustes;

Or. en

Muudatusettepanek 348
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, ning on veendunud, et kahe 
riigi vaheliste suhete paranemine toob 
kaasa selle ähvarduse tühistamise;

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; 
nõuab kiiret edasiminekut ajalooliste 
vaidluste ületamisel territoriaalsete 
õiguste teemal Egeuse mere suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 349
Metin Kazak, Andrew Duff
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, ning on veendunud, et kahe 
riigi vaheliste suhete paranemine toob 
kaasa selle ähvarduse tühistamise;

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; 
kutsub nii Kreeka kui ka Türgi parlamenti 
üles tühistama vastavalt 1. ja 8. juunil 
1995 vastu võetud eelnõusid;

Or. en

Muudatusettepanek 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, ning on veendunud, et kahe riigi 
vaheliste suhete paranemine toob kaasa 
selle ähvarduse tühistamise;

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; 
väljendab sügavat muret, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, ning on veendunud, et kahe riigi 
vaheliste suhete paranemine toob kaasa 
selle ähvarduse tühistamise;

Or. it

Muudatusettepanek 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, ning on veendunud, et kahe riigi 
vaheliste suhete paranemine toob kaasa 
selle ähvarduse tühistamise;

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, nagu ka pole Türgi pool 
lõpetanud dispuuti Kreeka maismaa, mere 
ja õhuruumi (sealhulgas 
lennuinfopiirkonna (FIR)) üle, mis on 
reguleeritud rahvusvaheliste lepingute ja 
konventsioonidega, ning on veendunud, et 
kahe riigi vaheliste suhete paranemine toob 
kaasa selle ähvarduse tühistamise;

Or. el

Muudatusettepanek 352
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani
tühistatud, ning on veendunud, et kahe riigi 
vaheliste suhete paranemine toob kaasa 
selle ähvarduse tühistamise;

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, ning on veendunud, et kahe riigi 
vaheliste suhete paranemine toob kaasa 
selle ähvarduse tühistamise; kutsub Türgi 
valitsust tungivalt üles rakendama 
poliitikat Türgi Gökçeada (Imbros) ja 
Bozcaada (Tenedos) saarte 
kahekultuurilisuse säilitamiseks ning 
eelkõige lahendama probleeme, millega 
puutub kokku kreeka vähemus seoses 
õigustega haridusele ja omandile;

Or. en
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Muudatusettepanek 353
Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, ning on veendunud, et kahe riigi 
vaheliste suhete paranemine toob kaasa 
selle ähvarduse tühistamise;

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, ning on veendunud, et kahe riigi 
vaheliste suhete paranemine toob kaasa 
selle ähvarduse tühistamise; ootab, et 
Türgi lõpetaks Kreeka õhuruumi ja 
territoriaalvete jätkuva rikkumise ning 
lendamise Kreeka saarte kohal;

Or. el

Muudatusettepanek 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, ning on veendunud, et kahe riigi 
vaheliste suhete paranemine toob kaasa 
selle ähvarduse tühistamise;

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka 
kestvad intensiivistatud pingutused, et 
parandada oma kahepoolseid suhteid; peab 
siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu kuulutatud casus belli 
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani 
tühistatud, ning on veendunud, et kahe riigi 
vaheliste suhete paranemine toob kaasa 
selle ähvarduse tühistamise; nõuab 
tungivalt, et Türgi valitsus lõpetaks 
korduvad Kreeka õhuruumi rikkumised 
ning Türgi sõjalennukite lennud Kreeka 
saarte kohal;
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Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. Türgi ja Kreeka valitsused peavad 
reageerima ajatule vajadusele vähendada 
militaarvarustust, et sellel otstarbel 
kulutatavaid ülemääraselt suuri 
summasid saaks seeläbi viia erinevatesse 
kahe riigi siseriiklikesse 
sotsiaalsektoritesse, eriti praeguses 
olukorras, mil ülemaailmne 
majanduskriis on oma haripunktis;

Or. el

Muudatusettepanek 356
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. rõhutab, et sedalaadi ähvardused, 
nagu ka naaberriikide territoriaalvete ja 
õhuruumi rikkumised, on heanaaberlike 
suhete põhimõttega vastuolus; toonitab, et 
Türgi kui kandidaatriik peab pühenduma 
üheselt heanaaberlikele suhetele ning 
vaidluste rahumeelsele lahendamisele 
kooskõlas ÜRO hartaga, pöördudes 
vajaduse korral Rahvusvahelisse 
Kohtusse;

Or. en
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Muudatusettepanek 357
Dimitar Stoyanov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 а (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 а. kutsub Türgit üles täitma oma 
kohustusi, mille ta võttis Ankara 
lepinguga 18. oktoobril 1925. aastal ning 
maksma Ida-Traakiast pärit Bulgaaria 
põgenikele ja nende järeltulijatele, kelle 
omand konfiskeeriti teise Balkani sõja 
ajal 1913. aastal, kõnealuse lepinguga 
sätestatud hüvitise koos intressiga, mis 
lisanduks tavapäraselt rahvusvahelise 
õiguse kohaselt; on seisukohal, et kui 
Türgi täidaks oma rahvusvahelisi 
kohustusi, oleks see oluline märk 
edasiminekust;

Or. bg

Muudatusettepanek 358
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu 
Türgi valitsust üles konventsiooni täies 
mahus ja edasiste viivitusteta 
allkirjastama ja ratifitseerima; tuletab 
meelde, et vastavalt ÜRO mereõiguse
konventsioonile on Küprose Vabariigi 
majandusvöönd täielikult õiguspärane;

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; mõistab, et
konkreetsete territoriaalvaidluste 
lahendused peavad põhinema 
vabatahtlikel piirangutel ning vastastikuse 
usalduse ja kindlustunde vaimus peetud 
läbirääkimistel saavutatud 
kompromissidel ning see võimaldaks 
Türgi varast liitumist ÜRO mereõiguse
konventsiooniga;
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Or. en

Muudatusettepanek 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde, et vastavalt
ÜRO mereõiguse konventsioonile on 
Küprose Vabariigi majandusvöönd
täielikult õiguspärane;

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde Küprose 
Vabariigi suveräänset õigust uurida ja 
ekspluateerida oma majandusvööndis 
asuvaid loodusvarasid kooskõlas ELi 
õigustiku ja rahvusvahelise õiguse, k.a
ÜRO mereõiguse konventsiooniga; 
väljendab tõsist muret Türgi avalike 
Küprose Vabariigi vastaste ähvarduste 
pärast ning nõuab tungivalt, et Türgi 
hoiduks mis tahes liiki ähvarduste 
kasutamisest ja vastuolude põhjustamisest 
ning hoiduks Küprose Vabariigi 
suveräänsete õiguste rikkumisest viimase 
territoriaalvetes, majandusvööndis ja 
õhuruumis;

Or. en

Muudatusettepanek 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
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Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde, et vastavalt
ÜRO mereõiguse konventsioonile on 
Küprose Vabariigi majandusvöönd
täielikult õiguspärane;

Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde Küprose 
Vabariigi suveräänset õigust uurida ja 
ekspluateerida oma majandusvööndis 
asuvaid loodusvarasid kooskõlas ELi 
õigustiku ja rahvusvahelise õiguse, k.a
ÜRO mereõiguse konventsiooniga; 
väljendab tõsist muret seoses Türgi 
avalike Küprose Vabariigi vastaste 
ähvardustega ning nõuab tungivalt, et 
Türgi hoiduks mis tahes liiki ähvarduste 
kasutamisest ja vastuolude allikate 
tekitamisest ning hoiduks Küprose 
Vabariigi suveräänsete õiguste 
rikkumisest viimase territoriaalvetes, 
majandusvööndis ja õhuruumis;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde, et vastavalt
ÜRO mereõiguse konventsioonile on 
Küprose Vabariigi majandusvöönd
täielikult õiguspärane;

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde Küprose 
Vabariigi suveräänset õigust uurida ja 
ekspluateerida oma majandusvööndis 
asuvaid loodusvarasid kooskõlas ELi 
õigustiku ja rahvusvahelise õiguse, k.a
ÜRO mereõiguse konventsiooniga; 
väljendab tõsist muret seoses Türgi 
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avalike Küprose Vabariigi vastaste 
ähvardustega ning nõuab tungivalt, et 
Türgi hoiduks mis tahes liiki ähvarduste 
kasutamisest ja vastuolude allikate 
tekitamisest ning hoiduks Küprose 
Vabariigi suveräänsete õiguste 
rikkumisest viimase territoriaalvetes, 
majandusvööndis ja õhuruumis;

Or. en

Muudatusettepanek 362
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde, et vastavalt 
ÜRO mereõiguse konventsioonile on 
Küprose Vabariigi majandusvöönd 
täielikult õiguspärane;

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; toonitab, et vastavalt ÜRO 
mereõiguse konventsioonile on Küprose 
Vabariigi majandusvöönd täielikult 
õiguspärane;

Or. en

Muudatusettepanek 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
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liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde, et vastavalt 
ÜRO mereõiguse konventsioonile on 
Küprose Vabariigi majandusvöönd 
täielikult õiguspärane;

liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde, et vastavalt 
ÜRO mereõiguse konventsioonile on 
Küprose Vabariigi majandusvöönd 
täielikult õiguspärane, ning rõhutab kõigi 
ELi liikmesriikide suveräänset õigust 
kooskõlas rahvusvahelise õigusega; 
väljendab tõsist muret seoses Türgi 
avalike Küprose Vabariigi vastaste 
ähvardustega ning nõuab tungivalt, et 
Türgi hoiduks mis tahes liiki ähvarduste 
kasutamisest ja vastuolude allikate 
tekitamisest ning hoiduks Küprose 
Vabariigi suveräänsete õiguste 
rikkumisest viimase territoriaalvetes, 
majandusvööndis ja õhuruumis;

Or. en

Muudatusettepanek 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde, et vastavalt 
ÜRO mereõiguse konventsioonile on 
Küprose Vabariigi majandusvöönd 
täielikult õiguspärane;

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, 
millele on alla kirjutanud EL, 27 
liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, 
on ELi õigustiku osa; kutsub seetõttu Türgi 
valitsust üles konventsiooni täies mahus ja 
edasiste viivitusteta allkirjastama ja 
ratifitseerima; tuletab meelde, et vastavalt 
ÜRO mereõiguse konventsioonile ja 
piirkonna ülejäänud riikide õigusele 
määratleda ülalnimetatud konventsiooni 
alusel oma majandusvöönd on Küprose 
Vabariigi majandusvöönd täielikult 
õiguspärane;

Or. el
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Muudatusettepanek 365
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
eeltingimusi seadmata protokollid ja 
avades ühispiiri;

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
eeltingimusi seadmata protokollid, ja 
nõuab Türgilt tungivalt alates 1993. 
aastast põhjendamatult suletuna püsiva 
ühispiiri taasavamist;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30 a. rõhutab Türgi ja Iraagi stabiilsete ja 
koostöö vaimus suhete tähtsust ning palub 
seetõttu tungivalt, et Türgi austaks Iraagi 
territoriaalset terviklikkust ja lõpetaks 
sõjalised operatsioonid Iraagi 
territooriumil; tuletab meelde hiljutisi 
sõjalisi ohte, mis ähvardasid kogu 
piirkonna rahu ja stabiilsust; nõuab 
tungivalt, et Türgi vaataks üle Edela-
Anatoolia projekti (GAP) mõju oma 
suhetele naaberriikidega ning mõjutatud 
provintside domineerivale ainulaadsele 
maastikule ja kultuuripärandile;

Or. en
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Muudatusettepanek 367
László Tőkés

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, 
ratifitseerides eeltingimusi seadmata 
protokollid ja avades ühispiiri;

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
näitaksid üles suuremaid jõupingutusi
oma suhete normaliseerimiseks, 
ratifitseerides eeltingimusi seadmata 
protokollid ja avades ühispiiri; tuletab ka 
kummalegi riigile meelde, et 
heanaaberlikud suhted on mõlema riigi 
ühistes huvides ning piirkonnas rahu, 
julgeoleku ja stabiilsuse saavutamiseks 
asendamatult vajalikud;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia
normaliseeriksid oma suhted, 
ratifitseerides eeltingimusi seadmata 
protokollid ja avades ühispiiri;

31. nõuab tungivalt, et Türgi 
normaliseeriks oma suhted Armeeniaga, 
ratifitseerides eeltingimusi seadmata 
protokollid ja avades ühispiiri;

Or. el

Muudatusettepanek 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia
normaliseeriksid oma suhted, 
ratifitseerides eeltingimusi seadmata 
protokollid ja avades ühispiiri;

31. nõuab tungivalt, et Türgi 
normaliseeriks oma suhted Armeeniaga, 
ratifitseerides eeltingimusi seadmata 
protokollid ja avades ühispiiri;

Or. de

Muudatusettepanek 370
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
eeltingimusi seadmata protokollid ja 
avades ühispiiri;

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
protokollid ja avades ühispiiri;

Or. en

Muudatusettepanek 371
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
eeltingimusi seadmata protokollid ja 
avades ühispiiri;

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
eeltingimusi seadmata 10. oktoobril 2009 
Šveitsis allkirjastatud protokollid ja 
kutsub Türgit üles avama ühispiiri;

Or. en
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Muudatusettepanek 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
eeltingimusi seadmata protokollid ja 
avades ühispiiri;

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
eeltingimusi seadmata protokollid ja 
avades ühispiiri; tuletab meelde, et 
Euroopa Parlament, mis on ühenduse 
ainuke üldiste valimiste teel valitav 
institutsioon, kehtestas resolutsiooniga 
33/87 armeenlaste genotsiidi tunnistamise 
kui Türgi ELiga liitumise eeltingimuse;

Or. it

Muudatusettepanek 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
eeltingimusi seadmata protokollid ja 
avades ühispiiri;

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia 
normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
eeltingimusi seadmata protokollid ja 
avades ühispiiri; nõuab tungivalt, et nad 
algataksid ka tunnustatud ajaloolaste 
uurimistöö eesmärgiga saavutada 
kokkulepitud ja objektiivne kirjeldus 
armeenlaste massilistest tapmistest 1915. 
aastal ning peab selles seoses tarbetuks 
Prantsusmaa seadust, millega 
kriminaliseeritakse nende tapmiste 
genotsiidi-iseloomu eitamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31 a. on arvamusel, et Türgi on ELi 
oluline partner Musta mere piirkonnas, 
millel on ELile strateegiline tähtsus; 
kutsub Türgit üles toetama ELi poliitikat 
ja programme selles piirkonnas ja aitama 
aktiivselt kaasa nende rakendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31 a. on arvamusel, et Türgi kodanike 
jätkuv sissevool Küprose Vabariigi reaalse 
kontrolli alt välja jäävasse piirkonda 
muudab ebaseaduslikult saare 
rahvastikku, ohustab Küprose türklaste 
identiteeti, rikub ELi õigust ja see tuleb 
lahendada kooskõlas Genfi 
konventsiooniga;

Or. en

Muudatusettepanek 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31 a. kutsub nii Türgit kui ka Armeeniat 
üles ratifitseerima protokolle ja avama 
ühispiiri ning algatama erapooletut 
teaduslikku ajalooliste dokumentide ja 
arhiivide uurimistööd ning kutsub 
liikmesriike üles hoiduma 
karistusõiguslike õigusaktide 
vastuvõtmisest vastuoluliste ajalooliste 
sündmuste alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 377
Dimitar Stoyanov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31 а (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31 а. kutsub Türgit üles tunnistama 
aastatel 1894–1915 toimunud Armeenia 
genotsiidi ja aastatel 1396–1913 kestnud 
okupatsiooni ajal toimunud Bulgaaria 
genotsiidi; 

Or. bg

Muudatusettepanek 378
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31 a. väljendab heameelt Türgi 
jõupingutuste üle piirnevatesse ELi 
liikmesriikidesse ja ELi suunduva 
ebaseadusliku rände ohjamisel; väljendab 
samas muret 2011. aastal Türgi-
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Bulgaaria piirist Türgi pool Maritsa jõkke 
uppunud ebaseaduslike immigrantide 
suure arvu pärast ning palub seda uurida 
ja rakendada ennetavaid meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi 
valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama;

32. on mures olukorra pärast, mis ei lase 
Türgil täita oma kohustust rakendada 
täielikult ja mittediskrimineerivalt Euroopa 
Ühenduse ja Türgi vahelise 
assotsieerimislepingu lisaprotokolli kõigi 
liikmesriikide suhtes; tuletab meelde, et see 
mõjutab jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Kreeka, 
Küprose Vabariigi ja Türgi valitsust üles 
astuma kõiki vajalikke samme nende 
tõkete kõrvaldamiseks, mis takistavad 
selles küsimuses edasiliikumist; 

Or. en

Muudatusettepanek 380
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 

32. avaldab kahetsust Türgi keeldumise 
üle täita oma kohustust rakendada täielikult 
ja mittediskrimineerivalt Euroopa 
Ühenduse ja Türgi vahelise 
assotsieerimislepingu lisaprotokolli kõigi 
liikmesriikide suhtes; tuletab meelde, et see 
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jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi 
valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama;

keeldumine mõjutab jätkuvalt ja 
märkimisväärselt läbirääkimiste kulgu, 
ning kutsub Türgi valitsust üles protokolli 
täielikult ja viivitamata rakendama; kutsub 
ELi liikmesriike üles täitma ELi–Türgi 
assotsieerimislepingust tulenevaid 
kohustusi, andes ka Türgi kodanikele 
õigusi seoses liikumisvabadusega, mida 
kinnitas ka Euroopa Kohus Soysali 
kohtuasjas tehtud otsuses;

Or. en

Muudatusettepanek 381
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi 
valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama;

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi 
valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama; tuletab meelde, et 
liitumisprotsessi üks vajalik osa on kõigi 
ELi liikmesriikide poolne tunnustus; 
nõuab seetõttu tungivalt, et Türgi jätkaks 
viivitamatult oma suhete normaliseerimist 
kõigi ELi liikmesriikidega, tühistades 
sealhulgas ka veto ELi liikmesriikide 
liikmesuselt mitmes rahvusvahelises 
organisatsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi 
valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama;

32. mõistab rängalt hukka Türgi 
keeldumise täita oma kohustust rakendada 
täielikult ja mittediskrimineerivalt Euroopa 
Ühenduse ja Türgi vahelise 
assotsieerimislepingu lisaprotokolli kõigi 
liikmesriikide suhtes; tuletab meelde, et sel 
keeldumisel on tugev mõju läbirääkimiste 
kulule, ning kutsub Türgi valitsust üles 
protokolli täielikult ja viivitamata 
rakendama;

Or. nl

Muudatusettepanek 383
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab
jätkuvalt ja märkimisväärselt
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi 
valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama;

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine takistab
jätkuvalt läbirääkimiste kulgu, ning kutsub 
Türgi valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama;

Or. de

Muudatusettepanek 384
Charles Tannock
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi 
valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama;

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi 
valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama; tuletab meelde, et 
ühinemisprotsessi üks vajalik osa on kõigi 
ELi liikmesriikide poolne tunnustus;
nõuab tungivalt, et Türgi jätkaks niipea 
kui võimalik oma suhete normaliseerimist 
kõigi ELi liikmesriikidega, tühistades 
sealhulgas ka veto ELi liikmesriikide 
liikmesuselt mitmes rahvusvahelises 
organisatsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi 
valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama;

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita 
oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse 
ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; 
tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt 
läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi 
valitsust üles protokolli täielikult ja 
viivitamata rakendama; märgib, et 
Euroopa Liidu Nõukogu 26. aprilli 2004. 
aasta järeldust Küprose kohta ei ole ikka 
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veel täidetud; kutsub seetõttu Euroopa 
Liidu Nõukogu üles kiitma heaks sellega 
seonduvat komisjoni ettepanekut;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32 a. rõhutab, et Euroopa Komisjon ja 
Türgi tõlgendavad ELi–Türgi 
assotsieerimislepingu lisaprotokolli 
rakendamist erinevalt;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32 a. kordab oma üleskutset Türgi 
valitsusele lõpetada oma üleskutsed Türgi 
päritolu Euroopa kodanikele, kuna need 
signaalid mõjutaksid negatiivselt nende 
integratsiooniprotsesse eri liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud 
vägivallateod ning väljendab oma 
täielikku solidaarsust Türgiga; kutsub 
ELi liikmesriike üles tihendama Türgiga 
tehtavat koostööd terrorismivastase 
võitluse alal ja terrorismi rahastamise 
allikaks oleva organiseeritud kuritegevuse 
vastase võitluse alal, tehes samas tihedat 
koostööd ELi terrorismivastase võitluse 
koordinaatori ja Europoliga ning 
austades inimõigusi, põhivabadusi ja 
rahvusvahelist õigust; kutsub komisjoni ja
liikmesriike üles hõlbustama asjakohase 
informatiivse dialoogi pidamist ja 
teabevahetust Türgiga Türgi esitatavate 
väljaandmistaotluste kohta, mida ei saa 
õiguslikel või menetluslikel põhjustel 
rahuldada;

33. on seisukohal, et kurdi küsimusega 
saab tegeleda ainult kui poliitilise 
küsimusega, mis nõuab poliitilisi 
vastuseid, suuri pingutusi leppimiseks ja 
tahet osaleda läbirääkimiste keerulises 
protsessis; palub liikmesriikidel ja
nõukogul etendada konstruktiivset osa 
kurdi küsimuse otsustamisel ja julgustada 
Türgi valitsust põhjalikult tegelema 
vajadusega läbirääkimiste järele ning 
pakkuma tuge vahendamisel, kui seda 
taotletakse;

Or. en

Muudatusettepanek 389
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod 
ning väljendab oma täielikku solidaarsust 
Türgiga; kutsub ELi liikmesriike üles 
tihendama Türgiga tehtavat koostööd 
terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi 
rahastamise allikaks oleva organiseeritud 

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod 
ning väljendab oma täielikku solidaarsust 
Türgiga; rõhutab, et PKK terrorism ja 
vägivald on kõige olulisem takistus 
poliitilise pinnase tekkele Kurdistani 
probleemi rahumeelseks lahendamiseks, 
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kuritegevuse vastase võitluse alal, tehes 
samas tihedat koostööd ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatori ja 
Europoliga ning austades inimõigusi, 
põhivabadusi ja rahvusvahelist õigust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
hõlbustama asjakohase informatiivse 
dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga 
Türgi esitatavate väljaandmistaotluste 
kohta, mida ei saa õiguslikel või 
menetluslikel põhjustel rahuldada;

kutsub Türgi valitsust üles tagama 
piirkonna julgeolek ebaseaduslike 
relvajõudude eest ning looma kurdi 
päritolu poliitikategelastele rahumeelse 
pinnase vabaks ja pluralistlikuks 
aruteluks; kutsub ELi liikmesriike üles 
tihendama Türgiga tehtavat koostööd 
terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi 
rahastamise allikaks oleva organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse alal, tehes 
samas tihedat koostööd ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatori ja 
Europoliga ning austades inimõigusi, 
põhivabadusi ja rahvusvahelist õigust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
hõlbustama asjakohase informatiivse 
dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga 
Türgi esitatavate väljaandmistaotluste 
kohta, mida ei saa õiguslikel või 
menetluslikel põhjustel rahuldada;

Or. en

Muudatusettepanek 390
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod 
ning väljendab oma täielikku solidaarsust 
Türgiga; kutsub ELi liikmesriike üles 
tihendama Türgiga tehtavat koostööd 
terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi 
rahastamise allikaks oleva organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse alal, tehes 
samas tihedat koostööd ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatori ja 
Europoliga ning austades inimõigusi, 
põhivabadusi ja rahvusvahelist õigust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod 
ning väljendab oma täielikku solidaarsust 
Türgiga; kutsub ELi liikmesriike üles 
tihendama Türgiga tehtavat koostööd 
terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi 
rahastamise allikaks oleva organiseeritud 
kuritegevuse ja selle narkokaubanduse
vastase võitluse alal, tehes samas tihedat 
koostööd ELi terrorismivastase võitluse 
koordinaatori ja Europoliga ning austades 
inimõigusi, põhivabadusi ja rahvusvahelist 
õigust; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
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hõlbustama asjakohase informatiivse 
dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga 
Türgi esitatavate väljaandmistaotluste 
kohta, mida ei saa õiguslikel või 
menetluslikel põhjustel rahuldada;

üles hõlbustama asjakohase informatiivse 
dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga 
Türgi esitatavate väljaandmistaotluste 
kohta, mida ei saa õiguslikel või 
menetluslikel põhjustel rahuldada;

Or. en

Muudatusettepanek 391
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod 
ning väljendab oma täielikku solidaarsust 
Türgiga; kutsub ELi liikmesriike üles 
tihendama Türgiga tehtavat koostööd 
terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi 
rahastamise allikaks oleva organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse alal, tehes 
samas tihedat koostööd ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatori ja 
Europoliga ning austades inimõigusi, 
põhivabadusi ja rahvusvahelist õigust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
hõlbustama asjakohase informatiivse 
dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga 
Türgi esitatavate väljaandmistaotluste 
kohta, mida ei saa õiguslikel või 
menetluslikel põhjustel rahuldada;

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud 
vägivallateod; kutsub ELi liikmesriike üles 
tihendama Türgiga tehtavat koostööd 
terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi 
rahastamise allikaks oleva organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse alal, tehes 
samas tihedat koostööd ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatori ja 
Europoliga ning austades inimõigusi, 
põhivabadusi ja rahvusvahelist õigust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
hõlbustama asjakohase informatiivse 
dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga 
Türgi esitatavate väljaandmistaotluste 
kohta, mida ei saa õiguslikel või 
menetluslikel põhjustel rahuldada; kutsub 
Türgit üles vältima mis tahes otsest või 
kaudset kontakti Fethullah Güleni 
liikumisega;

Or. nl

Muudatusettepanek 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod 
ning väljendab oma täielikku solidaarsust 
Türgiga; kutsub ELi liikmesriike üles 
tihendama Türgiga tehtavat koostööd 
terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi 
rahastamise allikaks oleva organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse alal, tehes 
samas tihedat koostööd ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatori ja 
Europoliga ning austades inimõigusi, 
põhivabadusi ja rahvusvahelist õigust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
hõlbustama asjakohase informatiivse 
dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga 
Türgi esitatavate väljaandmistaotluste 
kohta, mida ei saa õiguslikel või 
menetluslikel põhjustel rahuldada;

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod 
ning väljendab oma täielikku solidaarsust 
Türgiga; kutsub ELi liikmesriike üles 
tihendama Türgiga tehtavat koostööd 
terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi 
rahastamise allikaks oleva organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse alal, tehes 
samas tihedat koostööd ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatori ja 
Europoliga ning austades inimõigusi, 
põhivabadusi ja rahvusvahelist õigust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
hõlbustama asjakohase informatiivse 
dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga 
Türgi esitatavate väljaandmistaotluste 
kohta tingimusel, et need seonduvad 
tegelike ja usaldusväärsete väidetega 
terrorismikuritegude kohta ja mitte 
katsega piirata ja vaigistada õiguspärast 
poliitilist tegevust, esindamist ja 
teisitimõtlemist;

Or. en

Muudatusettepanek 393
Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod 
ning väljendab oma täielikku solidaarsust 
Türgiga; kutsub ELi liikmesriike üles 

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt 
hukka terroriorganisatsioonide ELi 
nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei 
(PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod 
ning väljendab oma täielikku solidaarsust 
Türgiga; kutsub ELi liikmesriike üles 
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tihendama Türgiga tehtavat koostööd 
terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi 
rahastamise allikaks oleva organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse alal, tehes 
samas tihedat koostööd ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatori ja 
Europoliga ning austades inimõigusi, 
põhivabadusi ja rahvusvahelist õigust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
hõlbustama asjakohase informatiivse 
dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga 
Türgi esitatavate väljaandmistaotluste 
kohta, mida ei saa õiguslikel või 
menetluslikel põhjustel rahuldada;

tihendama Türgiga tehtavat koostööd 
terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi 
rahastamise allikaks oleva organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse alal, tehes 
samas tihedat koostööd ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatori ja 
Europoliga ning austades inimõigusi, 
põhivabadusi ja rahvusvahelist õigust; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles
hõlbustama asjakohase informatiivse 
dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga 
Türgi esitatavate väljaandmistaotluste 
kohta, mida ei saa õiguslikel või 
menetluslikel põhjustel rahuldada, ja 
kutsub Türgit üles esitama korralikult 
põhjendatud juhtumeid;

Or. en

Muudatusettepanek 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. mõistab hukka karistusseadustiku 
kuritarvitamise ja terrorismivastaste 
seaduste väärkasutuse rahumeelsete kurdi 
kommentaatorite, poliitikute, aktivistide ja 
meeleavaldajate, k.a laste ahistamiseks, 
arreteerimiseks ja kriminaliseerimiseks; 
kutsub Türgi valitsust üles austama 
õiguspärase kommenteerimise, poliitilise 
tegevuse ja rahumeelse meeleavaldamise 
õigust ning tunnistama kehtestuks sellised 
õigusnormid nagu Türgi 
karistusseadustiku artikli 220 lõiked 6 ja 7 
ning terrorismivastase seaduse artikli 2 
lõige 2;

Or. en
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Muudatusettepanek 395
Birgit Schnieber-Jastram

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. väljendab muret terrorismivastaste 
õigusaktide piirava tõlgendamise pärast, 
eelkõige terrorismivastase seaduse laiast 
terrorismi määratlusest tulenevate 
piirangute pärast sõnavabaduse 
kasutamisel ning kutsub Türgit üles 
seadust uuesti läbi vaatama;

Or. en

Muudatusettepanek 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. kordab oma sügavat hukkamõistu 
seoses jätkuva vägivallaga kurdi 
küsimuses ja kutsub komisjoni ja ELi 
liikmesriike üles kooskõlas acquis 
communautaire’i, Kopenhaageni 
kriteeriumitega, sealhulgas põhiõiguste ja 
-vabaduste ning rahvusvahelise õigusega, 
nõudma Türgi valitsuselt 
terrorismivastase seaduse ja 
kuritegevusevastase seaduse reformimist; 
kutsub liikmesriike üles eemaldama 
Kurdistani Töölispartei (PKK) Euroopa 
terroristlike organisatsioonide 
nimekirjast1, kuna see võimaldab mõnes 
liikmesriigis kurdi kogukonna liikmeid 
sageli terroristidega samastada;

                                               
1 Nõukogu otsus 2002/460/EÜ, otsus 2002/334/EÜ, Üldkohtu (seitsmes koda) 3. aprilli 2008. aasta otsus 
kohtuasjas T-229/02: PKK vs. nõukogu.
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Or. fr

Muudatusettepanek 397
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. märgib sügava murega, et 
terrorismivastaseid õigusakte 
kohaldatakse jätkuvalt liiga laialt ning et 
sageli põhinevad kohtuotsused salajaste 
tunnistajate ütlustel, mida ei tehta 
kaitseadvokaatidele kättesaadavaks, eriti 
selliste isikute süüdimõistmisel, keda 
kahtlustatakse kuulumises Kurdistani 
Kogukondade Liitu (KCK); kutsub Türgi 
valitsust üles viima terrorismi määratluse 
kooskõlla rahvusvaheliste standardite ja 
normidega, eelkõige seaduslikkuse ja 
õiguskindluse põhimõtetega ning vaatama 
kiireloomuliselt läbi kõnealuste 
õigusaktide kohaselt tehtud süüdimõistvad 
otsused, kindlustades, et õiguspärane 
sõnavabaduse kasutamine ei oleks 
kriminaliseeritud;

Or. en

Muudatusettepanek 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. peab sellega seoses 35 süütu ohvriga 
Uludere tragöödiat näiteks „õnnetusest” 
ning ainult julgeolekujõududega 
terrorismi vastu võitlemise tagajärjeks; 
palub Türgi valitsusel vabandada Uludere 
ohvrite perekondade ees ning anda neile 
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hüvitist ning teavitada avalikkust 
käimasolevatest uurimistest;

Or. en

Muudatusettepanek 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus 
kandidaatriik, kus ei tegelda viisanõude 
kaotamisega; rõhutab, et on oluline 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, 
üliõpilaste ja kodanikuühiskonna 
esindajate pääsu Euroopa Liitu; toetab 
komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi 
viisaeeskirja rakendamiseks, viisanõuete 
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks ning 
uute viisalihtsustuskeskuste avamiseks 
Türgis; nõuab tungivalt, et Türgi 
allkirjastaks ja rakendaks edasiste 
viivitusteta ELi-Türgi tagasivõtulepingu 
ning tagaks, et kuni selle lepingu 
jõustumiseni rakendataks täiel määral 
kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile 
sisenevate ebaseaduslike sisserändajate 
suurt osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus 
kandidaatriik, kus ei tegelda viisanõude 
kaotamisega; rõhutab, et on oluline 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, 
üliõpilaste ja kodanikuühiskonna 
esindajate pääsu Euroopa Liitu; toetab 
komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi 
viisaeeskirja rakendamiseks, viisanõuete 
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks ning 
uute viisalihtsustuskeskuste avamiseks 
Türgis; nõuab tungivalt, et Türgi 
allkirjastaks ja rakendaks edasiste 
viivitusteta ELi-Türgi tagasivõtulepingu 
ning tagaks, et kuni selle lepingu 
jõustumiseni rakendataks täiel määral 
kehtivaid kahepoolseid lepinguid; rõhutab, 
et oluline on tõhustada ELi ja Türgi 
koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

34. nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks 
ja rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu;

Or. nl

Muudatusettepanek 401
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus 
kandidaatriik, kus ei tegelda viisanõude 
kaotamisega; rõhutab, et on oluline 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, 

34. nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks 
ja rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
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üliõpilaste ja kodanikuühiskonna 
esindajate pääsu Euroopa Liitu; toetab 
komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi 
viisaeeskirja rakendamiseks, viisanõuete 
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks ning 
uute viisalihtsustuskeskuste avamiseks 
Türgis; nõuab tungivalt, et Türgi 
allkirjastaks ja rakendaks edasiste 
viivitusteta ELi-Türgi tagasivõtulepingu 
ning tagaks, et kuni selle lepingu 
jõustumiseni rakendataks täiel määral 
kehtivaid kahepoolseid lepinguid; rõhutab, 
et oluline on tõhustada ELi ja Türgi 
koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu;

Or. nl

Muudatusettepanek 402
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada Türgi
ettevõtjate ja teadlaste pääsu Euroopa 
Liitu; toetab komisjoni ja liikmesriikide 
jõupingutusi viisaeeskirja rakendamiseks, 
viisanõuete ühtlustamiseks ja 
lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
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määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 403
Boris Zala

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus 
kandidaatriik, kus ei tegelda viisanõude 
kaotamisega; rõhutab, et on oluline 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

34. väljendab muret selle pärast, et Türgi 
on ainus kandidaatriik, kus ei tegelda 
viisanõude kaotamisega; rõhutab, et on 
oluline lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, 
üliõpilaste ja kodanikuühiskonna esindajate 
pääsu Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;
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Or. en

Muudatusettepanek 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni 
selle lepingu jõustumiseni rakendataks 
täiel määral kehtivaid kahepoolseid 
lepinguid; rõhutab, et oluline on 
tõhustada ELi ja Türgi koostööd rände 
juhtimisel ja piiride kontrollimisel, muu 
hulgas arvestades Türgi kaudu ELi 
territooriumile sisenevate ebaseaduslike 
sisserändajate suurt osakaalu; on 
seisukohal, et kui tagasivõtuleping 
jõustub, peaks nõukogu volitama 
komisjoni algatama viisadialoogi ja 
koostama tegevuskava;

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
palub nõukogul anda komisjonile 
volitused viisadialoogi algatamiseks ning 
koostada viisakohustuse kaotamise 
edenemiskava; võtab teatavaks ELi -Türgi 
tagasivõtulepingu üle peetud 
läbirääkimiste lõpuleviimise ning justiits-
ja siseasjade nõukogu 25. veebruari 2011. 
aasta järeldused; kutsub nii Türgit kui ka 
ELi üles täitma nimetatud asjas täielikult 
oma rahvusvahelistest inimõigusi 
käsitlevatest õigusaktidest tulenevaid 
kohustusi, eelkõige järgima väljasaatmise 
lubamatuse põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 405
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni 
selle lepingu jõustumiseni rakendataks 
täiel määral kehtivaid kahepoolseid 
lepinguid; rõhutab, et oluline on tõhustada 
ELi ja Türgi koostööd rände juhtimisel ja 
piiride kontrollimisel, muu hulgas 
arvestades Türgi kaudu ELi territooriumile 
sisenevate ebaseaduslike sisserändajate 
suurt osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
rõhutab siiski, et viisarežiimi lihtsustamise 
vältimatu eeltingimus on see, et Türgi 
valitsus allkirjastab ja rakendab edasiste 
viivitusteta ELi-Türgi tagasivõtulepingu; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu;

Or. de

Muudatusettepanek 406
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
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ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
on seisukohal, et ELi–Türgi 
tagasivõtulepingu sätted ei alanda 
olemasolevates kahepoolsetes lepingutes 
juba kehtestatud standardeid; rõhutab, et 
oluline on tõhustada ELi ja Türgi koostööd 
rände juhtimisel ja piiride kontrollimisel, 
muu hulgas arvestades Türgi kaudu ELi 
territooriumile sisenevate ebaseaduslike 
sisserändajate suurt osakaalu; on 
seisukohal, et kui tagasivõtuleping jõustub, 
peaks nõukogu volitama komisjoni 
algatama viisadialoogi ja koostama 
viisakohustuse kaotamise tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 407
Dimitar Stoyanov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
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rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

rõhutab Türgi kaudu ELi territooriumile 
sisenevate ebaseaduslike sisserändajate 
suurt osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

Or. bg

Muudatusettepanek 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; tuletab meelde, et aastateks 
2011–2013 eraldatakse Türgile 
liitumiseelse abi vahendi kaudu kokku 
539 miljonit eurot piiriülese koostöö 
programmideks; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
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volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 409
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et Türgi valitsuse 
viisapoliitika kolmandate riikide kodanike 
suhtes peab üha lähenema ELi selle 
valdkonna poliitikale; on seisukohal, et 
kui tagasivõtuleping jõustub, peaks 
nõukogu volitama komisjoni algatama 
viisadialoogi ja koostama tegevuskava;

Or. es
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Muudatusettepanek 410
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel, 
inimkaubandusevastasel võitlusel ja 
piiride kontrollimisel, muu hulgas 
arvestades Türgi kaudu ELi territooriumile 
sisenevate ebaseaduslike sisserändajate 
suurt osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama viisakohustuse kaotamise
tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
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kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi ja Küprose okupeeritud osa kaudu 
ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
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rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et samaaegselt 
tagasivõtulepingu jõustumisega peaks 
nõukogu volitama komisjoni algatama 
viisadialoogi ja koostama viisakohustuse 
kaotamise tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
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osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama viisakohustuse kaotamise
tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama viisakohustuse kaotamise
tegevuskava;

Or. en
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Muudatusettepanek 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama viisakohustuse kaotamise
tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 416
Cristian Silviu Buşoi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
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rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama viisakohustuse kaotamise
tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et Türgi on ainus 
kandidaatriik, kus ei tegelda viisanõude 
kaotamisega; rõhutab, et on oluline 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 

34. taunib, et Türgi on ainus kandidaatriik, 
kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; 
rõhutab, et on oluline lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi 
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tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama tegevuskava;

tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel 
määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; 
rõhutab, et oluline on tõhustada ELi ja 
Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride 
kontrollimisel, muu hulgas arvestades 
Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate 
ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui 
tagasivõtuleping jõustub, peaks nõukogu 
volitama komisjoni algatama viisadialoogi 
ja koostama viivitamatult tegevuskava;

Or. en

Muudatusettepanek 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34 a. märgib, et ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi raames Türgile 
tehtavad väljamaksed tuleb siduda Türgi 
konkreetsete edusammudega 
ebaseadusliku ELi sisserände vastu 
võitlemisel ning Türgi-Kreeka ja Türgi-
Bulgaaria piiri kindlustamisel;

Or. de

Muudatusettepanek 419
Birgit Schnieber-Jastram

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34 a. väljendab heameelt edu üle, mida 
Türgi on saavutanud taastuvenergia 
valdkonnas, ning toetab edasisi 
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jõupingutusi taastuvate energiaallikate 
kasutamise suurendamiseks kõigis 
sektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34 a. väljendab muret Türgi ja 
naaberriikide, muu hulgas Pakistani, 
Sudaani, Iraani, Süüria, Liibüa ja Kesk-
Aasia endiste Nõukogude Liidu 
vabariikide vaheliste kahepoolsete 
lepingute pärast, millega tühistatakse 
viisanõuded, arvestades, et nende riikide 
kodanikud, kes seaduslikult Türgisse 
sisenevad, võivad saada potentsiaalseteks 
ebaseaduslikeks immigrantideks ELi 
territooriumil;

Or. en

Muudatusettepanek 421
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34 a. avaldab kahetsust, et põgenike ja 
asüülitaotlejate õigusi kaitsva õigusakti 
viimine Türgi Suurde Rahvuskogusse on 
viibinud; väljendab muret seoses pidevate 
teadetega isikute tagasisaatmisest 
riikidesse, kus nad võivad meelevaldse 
asüülimenetlusest keeldumise tõttu olla 
piinamise või teiste inimõiguste 
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rikkumiste ohus;

Or. en

Muudatusettepanek 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34 a. väljendab muret jätkuva 
asüülimenetlusele juurdepääsust 
keeldumise ning põgenike, 
asüülitaotlejate ja teiste potentsiaalselt 
kaitset vajavate inimeste tagasisaatmise 
tava pärast; nõuab tungivalt, et valitsus 
viiks rahvusvaheliste standarditega 
kooskõlla kinnipidamiseeskirjad, mille 
kohta Euroopa Inimõiguste Kohus on 
Abdolkhani ja Karimina vs. Türgi 
kohtuasjas leidnud, et need on 
ebaseaduslikud; kutsub Türgi Suurt 
Rahvuskogu võtma vastu üldist 
rahvusvaheliste standarditega kooskõlalist 
kaitse ja vastuvõtmise seadust kõigi 
põgenike, asüülitaotlejate ja teiste kaitset 
vajada võivate inimeste kaitsmiseks ilma 
diskrimineerimiseta kogu Türgi 
jurisdiktsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34 b. on sügavalt mures põgenike, 
varjupaigataotlejate ja migrantide 
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inimõiguste jätkuva rikkumise pärast 
mõlemal pool Kreeka-Türgi piiri, nii maal 
kui ka merel, kus tegutsevad ka Frontexi 
üksused, ning peab Kreeka võimude kava 
rajada Türgi piirile 12,5 km pikkune 
müür rändevoogude probleemi 
lahendamisel sobimatuks meetodiks;

Or. en

Muudatusettepanek 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et Türgil on 
Kaukaasia ja Kaspia mere nafta- ja 
gaasivarude transiidil ELi 
energiakoridoris keskne osa, et Türgi 
asub Iraagi strateegilises läheduses ja 
tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu 
hulgas ELi investeeringute ja ELiga 
tehtava edasise koostöö osas tuleks hakata 
kaaluma vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises
läheduses ja tema toornafta turg on 
arenguteel; rõhutab Nabucco torujuhtme ja 
teiste gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase 
ITGI (Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas tuleks hakata kaaluma 
vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle;

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Lähis-Ida naftarikaste 
riikide geograafilises läheduses; rõhutab 
Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist tähtsust
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas ning võttes piisavalt 
arvesse käesoleva aruande lõike 30 sisu,
tuleks hakata kaaluma vajadust alustada 
läbirääkimisi energeetikapeatüki (15. 
peatükk) üle, pidades silmas ELi–Türgi 
strateegilise energiadialoogi 
edasiarendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 426
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab kavandatava Nabucco torujuhtme 
ja teiste gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase 
ITGI (Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; nõuab 
tungivalt, et Türgi ja Aserbaidžaan 
lõpetaksid Armeenia isoleerimise viimase 
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ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas tuleks hakata kaaluma 
vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle;

süstemaatilise eemalejätmise teel ELi 
energiajulgeoleku tagamisele suunatud 
projektidest; on arvamusel, et võttes 
arvesse Türgi strateegilist rolli ja 
potentsiaali muu hulgas ELi 
investeeringute ja ELiga tehtava edasise 
koostöö osas, tuleks hakata kaaluma 
vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle, 
pidades silmas ELi–Türgi strateegilise 
energiadialoogi edasiarendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas tuleks hakata kaaluma 
vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle;

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; tõstab 
esile Türgi taastuvenergia potentsiaali, 
olulisi päikese-, tuule- ja geotermilise 
energia ressursse ning ELi potentsiaali 
importida Türgist taastuvelektrit 
kõrgepinge alalisvoolu 
kaugülekandeliinide kaudu, mis aitaks 
kaasa mitte ainult meie 
energiajulgeolekule, vaid ka 
taastuvenergia eesmärkidele; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas, tuleks hakata 
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kaaluma vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle, 
pidades silmas ELi–Türgi strateegilise 
energiadialoogi edasiarendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 428
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu 
hulgas ELi investeeringute ja ELiga 
tehtava edasise koostöö osas tuleks hakata 
kaaluma vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle;

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus;

Or. de

Muudatusettepanek 429
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
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transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises
läheduses ja tema toornafta turg on 
arenguteel; rõhutab Nabucco torujuhtme ja 
teiste gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase 
ITGI (Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava
edasise koostöö osas tuleks hakata 
kaaluma vajadust alustada läbirääkimisi
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle;

peamise transiidiriigina keskne osa, et 
Türgi asub Iraagi läheduses ja tema 
toornafta turg on arenguteel; rõhutab 
Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa energiajulgeolekus; on arvamusel, 
et võttes arvesse Türgi strateegilist rolli ja 
potentsiaali muu hulgas Euroopa
investeeringute ja Euroopaga tehtava 
koostöö osas, tuleks niipea kui võimalik
alustada läbirääkimisi 15. peatüki 
(energeetika) üle;

Or. en

Muudatusettepanek 430
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas tuleks hakata kaaluma 
vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle;

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas, tuleks hakata 
kaaluma vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle
tingimusel, et Türgi võtab kohustuse 
austada täielikult Küprose Vabariigi 
suveräänseid õigusi ja lõpetada kohe selle 
riigi vastu suunatud ähvarduste tegemine 
ning järgida läbirääkimiste raamistikus 
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kirjeldatud kohustusi ning pidada 
heanaaberlikke suhteid ja lahendada 
vaidlused rahumeelselt;

Or. en

Muudatusettepanek 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas tuleks hakata kaaluma 
vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle;

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas, tuleks hakata 
kaaluma vajadust alustada läbirääkimisi 
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle
tingimusel, et Türgi võtab kohustuse 
austada täielikult kõigi liikmesriikide, k.a 
Küprose Vabariigi suveräänseid õigusi 
majandustsoonile, järgida läbirääkimiste 
raamistikus kirjeldatud kohustusi ning 
pidada heanaaberlikke suhteid ja 
lahendada vaidlused rahumeelselt;

Or. en

Muudatusettepanek 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas tuleks hakata kaaluma 
vajadust alustada läbirääkimisi
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle;

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia 
ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude 
transiidil ELi energiakoridoris keskne osa, 
et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses 
ja tema toornafta turg on arenguteel; 
rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste 
gaasijuhtmete, sealhulgas tulevase ITGI 
(Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) 
gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on 
arvamusel, et võttes arvesse Türgi 
strateegilist rolli ja potentsiaali muu hulgas 
ELi investeeringute ja ELiga tehtava 
edasise koostöö osas tuleks hakata kaaluma 
läbirääkimiste alustamist
energeetikapeatüki (15. peatükk) üle, 
pidades silmas ELi–Türgi strateegilise 
energiadialoogi edasiarendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 433
Rolandas Paksas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on ilmalik demokraatlik riik, mille 
rahvastikust enamuse moodustavad 
moslemid, ning oluline piirkondlik toimija 
Lähis-Idas, Lääne-Balkani riikide, 
Afganistani ja Pakistani, Lõuna-Kaukaasia 
riikide ja Aafrika Sarve riikide jaoks ning 
araabia riikide demokratiseerimise eeskuju; 
toetab Türgi kindlat seisukohta ja 
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põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

pühendumust Süüria demokraatlike 
jõudude suhtes ning tuletab meelde Türgi 
olulist osa Süüria põgenike kaitsel; kutsub 
ELi ja Türgit üles tõhustama käimasolevat 
poliitilist dialoogi ühistes huvides olevate 
välispoliitiliste valikute ja eesmärkide 
teemal; julgustab Türgit töötama välja oma 
välispoliitika Euroopa Liiduga peetava 
dialoogi ja tehtava koostöö raamistikus 
ning viima oma välispoliitika järk-järgult
kooskõlla ELi omaga, et tekitada 
väärtuslikku sünergiat ja suurendada 
positiivse mõju võimalusi;

Or. lt

Muudatusettepanek 434
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; rõhutab, et Türgi 
on eriti julgeoleku- ja kaitsepoliitika osas
oluline piirkondlik toimija Lähis-Idas, 
Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järk-järgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
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võimalusi; sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes 
ning tuletab meelde Türgi olulist osa 
Süüria põgenike kaitsel; kutsub ELi ja 
Türgit üles tõhustama käimasolevat 
poliitilist dialoogi ühistes huvides olevate 
välispoliitiliste valikute ja eesmärkide 
teemal; julgustab Türgit töötama välja 
oma välispoliitika Euroopa Liiduga 
peetava dialoogi ja tehtava koostöö 
raamistikus ning viima oma välispoliitika 
järkjärgult kooskõlla ELi omaga, et 
tekitada väärtuslikku sünergiat ja 
suurendada positiivse mõju võimalusi;

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokraatiale ülemineku 
protsessis olulistes poliitikavaldkondades, 
mis hõlmavad poliitilisi reforme, 
majandusreforme ja institutsioonide 
loomist; toetab Türgi kindlat seisukohta ja 
pühendumust Süüria demokraatlike 
jõudude suhtes ning tuletab meelde Türgi 
olulist osa Süüria põgenike kaitsel; kutsub 
ELi ja Türgit üles tõhustama käimasolevat 
poliitilist dialoogi ühistes huvides olevate 
välispoliitiliste valikute ja eesmärkide 
teemal; julgustab Türgit töötama välja oma 
välispoliitika Euroopa Liiduga peetava 
dialoogi ja tehtava koostöö raamistikus 
ning viima oma välispoliitika järk-järgult
kooskõlla ELi omaga, et tekitada 
väärtuslikku sünergiat ja suurendada 
positiivse mõju võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
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Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning piirkonna 
juhtiv riik, millel on tõhus majandus ja 
arenenud demokraatlikud institutsioonid; 
toetab Türgi kindlat seisukohta ja 
pühendumust Süüria demokraatlike 
jõudude suhtes ning tuletab meelde Türgi 
olulist osa Süüria põgenike kaitsel; kutsub 
ELi ja Türgit üles tõhustama käimasolevat 
poliitilist dialoogi ühistes huvides olevate 
välispoliitiliste valikute ja eesmärkide 
teemal; julgustab Türgit töötama välja oma 
välispoliitika Euroopa Liiduga peetava 
dialoogi ja tehtava koostöö raamistikus 
ning viima oma välispoliitika järk-järgult
kooskõlla ELi omaga, et tekitada 
väärtuslikku sünergiat ja suurendada 
positiivse mõju võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes 
ning tuletab meelde Türgi olulist osa 
Süüria põgenike kaitsel; kutsub ELi ja 
Türgit üles tõhustama käimasolevat 
poliitilist dialoogi ühistes huvides olevate 
välispoliitiliste valikute ja eesmärkide 
teemal; julgustab Türgit töötama välja oma 

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; kutsub 
ELi ja Türgit üles tõhustama käimasolevat 
poliitilist dialoogi ühistes huvides olevate 
välispoliitiliste valikute ja eesmärkide 
teemal; julgustab Türgit töötama välja oma 
välispoliitika Euroopa Liiduga peetava 
dialoogi ja tehtava koostöö raamistikus 
ning viima oma välispoliitika järk-järgult
kooskõlla ELi omaga, et tekitada 
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välispoliitika Euroopa Liiduga peetava 
dialoogi ja tehtava koostöö raamistikus 
ning viima oma välispoliitika järkjärgult
kooskõlla ELi omaga, et tekitada 
väärtuslikku sünergiat ja suurendada 
positiivse mõju võimalusi;

väärtuslikku sünergiat ja suurendada 
positiivse mõju võimalusi;

Or. nl

Muudatusettepanek 439
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; 
väljendab toetust Türgi tehtud 
jõupingutustele, aitamaks kaasa 
kõrgetasemelise dialoogi ja koostöö 
edendamisele Afganistani ja Pakistani 
vahel, ning väljendab heameelt 
Afganistani ja selle naabrite piirkondliku 
koostöö tugevdamiseks algatatud 
Istanbuli protsessi üle; toetab Türgi 
kindlat seisukohta ja pühendumust Süüria 
demokraatlike jõudude suhtes ning tuletab 
meelde Türgi olulist osa Süüria kodanike
kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järk-järgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
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sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel, leiab siiski, et praegune 
Türgi välispoliitika Süüria suhtes on 
erinev ELi omast; kutsub ELi ja Türgit 
üles tõhustama käimasolevat poliitilist 
dialoogi ühistes huvides olevate 
välispoliitiliste valikute ja eesmärkide 
teemal; julgustab Türgit töötama välja oma 
välispoliitika Euroopa Liiduga peetava 
dialoogi ja tehtava koostöö raamistikus 
ning viima oma välispoliitika järkjärgult 
kooskõlla ELi omaga, et tekitada 
väärtuslikku sünergiat ja suurendada 
positiivse mõju võimalusi;

Or. it

Muudatusettepanek 441
Ana Gomes
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks; toetab Türgi 
kindlat seisukohta ja pühendumust Süüria 
demokraatlike jõudude suhtes ning tuletab 
meelde Türgi olulist osa Süüria põgenike 
kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järk-järgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 442
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
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Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; 

Or. en

Muudatusettepanek 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi 
raamistikus ning kiirendama oma 
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oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

välispoliitika kooskõlastamist ELi omaga, 
et tekitada väärtuslikku sünergiat ja 
suurendada positiivse mõju võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise 
inspiratsiooniallikas; toetab Türgi kindlat 
seisukohta ja pühendumust Süüria 
demokraatlike jõudude suhtes ning tuletab 
meelde Türgi olulist osa Süüria põgenike 
kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus, et tekitada 
väärtuslikku sünergiat ja suurendada 
positiivse mõju võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika ning naabruspoliitika 
jaoks; tuletab meelde, et Türgi on oluline 
piirkondlik toimija Lähis-Idas, Lääne-
Balkani riikide, Afganistani ja Pakistani, 
Lõuna-Kaukaasia riikide ja Aafrika Sarve 
riikide jaoks ning potentsiaalselt araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
väärtuste, valikute ja eesmärkide teemal; 
julgustab Türgit võtma oma välispoliitika 
väljatöötamisel arvesse vastastikust 
sõltuvust Euroopa Liiduga;

Or. en

Muudatusettepanek 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
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Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise partner; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
oma välispoliitika järk-järgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 447
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 

36. rõhutab, et Türgi etendab nii 
poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist 
osa Euroopa Liidu välis- ja 
naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et 
Türgi on oluline piirkondlik toimija Lähis-
Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja 
Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia 
riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab 
Türgi kindlat seisukohta ja pühendumust 
Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning 
tuletab meelde Türgi olulist osa Süüria 
põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama käimasolevat poliitilist dialoogi 
ühistes huvides olevate välispoliitiliste 
valikute ja eesmärkide teemal; julgustab 
Türgit töötama välja oma välispoliitika 
Euroopa Liiduga peetava dialoogi ja 
tehtava koostöö raamistikus ning viima 
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oma välispoliitika järkjärgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

oma välispoliitika järk-järgult kooskõlla 
ELi omaga, et tekitada väärtuslikku 
sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi; märgib antud kontekstis, et 
Türgi õõnestab hetkel endiselt ELi Iraani-
vastaseid sanktsioone;

Or. nl

Muudatusettepanek 448
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36 a. nõuab tungivalt, et Türgi kui oluline 
Iraani nafta sihtkoht ühineks 
naftaembargoga, mille EL on Iraanile 
seoses tema tuumarelvaprogrammiga 
kehtestanud, ning kutsub demokraatlikke 
riike ja nende liitlasi appi Türgi jaoks 
alternatiivseid naftaallikaid tagama;

Or. en

Muudatusettepanek 449
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36 a. tuletab meelde Türgi ja ELi vahel 
Iraanis tuumarelvade leviku tõkestamise 
nimel tehtava tiheda kooskõlastamise ja 
koostöö tähtsust ning on seisukohal, et 
Türgi võib mängida viivitamatult olulist ja 
konstruktiivset rolli, hõlbustades ja 
edendades Iraaniga lahenduse üle 
peetavat dialoogi ning kindlustades 
täieliku toetuse Iraani-vastastele 
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sanktsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 450
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. tuletab meelde Türgi soovi innustada 
lõunanaabruses üleminekut demokraatiale 
ja sotsiaal-majanduslike reformide 
läbiviimist ning olla selles abiks; märgib, et 
Türgi institutsioonide ja vabaühenduste 
osalemine naabruspoliitika vahendites 
looks unikaalse sünergia, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu institutsioonide ja 
kodanikuühiskonna väljaarendamine; leiab, 
et praktilist koostööd peaks täiendama 
struktureeritud dialoog ELi ja Türgi vahel, 
et kooskõlastada mõlema naabruspoliitikat;

37. tuletab meelde Türgi soovi innustada 
lõunanaabruses üleminekut demokraatiale 
ja sotsiaal-majanduslike reformide
läbiviimist ning olla selles abiks; märgib, et 
Türgi institutsioonide ja vabaühenduste 
osalemine naabruspoliitika vahendites 
looks unikaalse sünergia, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu institutsioonide ning 
sotsiaalmajandusliku ja 
kodanikuühiskonna väljaarendamine; leiab, 
et praktilist koostööd peaks täiendama 
struktureeritud dialoog ELi ja Türgi vahel, 
et kooskõlastada mõlema naabruspoliitikat;

Or. en

Muudatusettepanek 451
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37 a. rõhutab inimestevaheliste kontaktide 
loomise tähtsust ning kutsub seetõttu 
komisjoni üles kavandama programme, 
mille eesmärk oleks hõlbustada 
mitmesugustes valdkondades Türgi ja ELi 
kodanike vahelist suhtlust;

Or. en
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Muudatusettepanek 452
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37 a. täheldab, et ainuüksi alates 2007. 
aastast on Türgi saanud ELilt ligi 4 
miljardi euro ulatuses rahalist abi; 
märgib, et perioodiks 2011–2013 on 
komisjon eraldanud Türgile 2,5 miljardit 
eurot; teeb seetõttu ettepaneku lõpetada 
viivitamatult arenguabi andmine Türgile;

Or. nl

Muudatusettepanek 453
Rolandas Paksas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37 a. rõhutab, et Türgi on Musta mere 
piirkonnas ELi strateegiline partner; 
kutsub Türgit üles toetama ELi poliitikat 
ja meetmeid Musta mere piirkonnas ja 
nende rakendamises aktiivselt osalema;

Or. lt

Muudatusettepanek 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. tervitab ÜRO piinamisvastase 
konventsiooni fakultatiivse protokolli 
ratifitseerimist Türgi poolt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 455
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. tervitab ÜRO piinamisvastase 
konventsiooni fakultatiivse protokolli 
ratifitseerimist Türgi poolt;

38. tervitab ÜRO piinamisvastase 
konventsiooni fakultatiivse protokolli 
ratifitseerimist Türgi poolt; nõuab 
tungivalt siseriikliku 
rakendusmehhanismi viivitamatut 
vastuvõtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 456
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. tervitab ÜRO piinamisvastase 
konventsiooni fakultatiivse protokolli 
ratifitseerimist Türgi poolt;

38. tervitab ÜRO piinamisvastase 
konventsiooni fakultatiivse protokolli 
ratifitseerimist Türgi poolt; kutsub Türgi 
valitsust üles koostama konventsiooni 
siseriiklikus õiguses rakendamiseks 
vajalikku seadust; nõuab tungivalt, et 
Türgi avaks kõik vanglad siseriiklike ja 
rahvusvaheliste organite vaatlustele;

Or. en
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Muudatusettepanek 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. tervitab ÜRO piinamisvastase 
konventsiooni fakultatiivse protokolli 
ratifitseerimist Türgi poolt;

38. tervitab ÜRO piinamisvastase 
konventsiooni fakultatiivse protokolli 
ratifitseerimist Türgi poolt ning kutsub 
Türgit üles rakendama selle nõudeid 
kiiresti siseriiklikes õigusaktides; palub 
Türgil anda rahvusvahelistele vaatlejatele 
juurdepääs oma vanglatele;

Or. en

Muudatusettepanek 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. kutsub taas Türgi valitsust üles 
allkirjastama Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu statuuti ja esitama selle 
ratifitseerimiseks, mis suurendaks veelgi 
Türgi panust globaalsesse mitmepoolsesse 
süsteemi ja osalust selles;

39. loodab, et Türgi valitsus allkirjastab ja 
ratifitseerib edasiste viivitusteta
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuudi,
et tugevdada seeläbi tema kaasatust 
globaalsesse mitmepoolsesse süsteemi ja
aidata teda piirkonna eeskujuna 
tugevamaks muuta;

Or. de

Muudatusettepanek 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39 a. toonitab liitumiseelse abi vahendi 
(IPA) rakendamise kõikehõlmava 
järelevalve tähtsust, pidades silmas 
eesmärkide ja projektide prioriseerimist 
vastavalt riigi ühinemiskriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 460
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39 a. kutsub komisjoni, nõukogu ja Türgit 
üles viivitamatult peatama 
ühinemisläbirääkimised;

Or. nl

Muudatusettepanek 461
Dimitar Stoyanov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. teeb presidendile ülesandeks edastada 
käesolev resolutsioon nõukogule, 
komisjonile, komisjoni asepresidendile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale, Euroopa Nõukogu 
peasekretärile, Euroopa Inimõiguste Kohtu 
presidendile, liikmesriikide valitsustele ja 
parlamentidele ning Türgi Vabariigi 
valitsusele ja parlamendile.

40. teeb presidendile ülesandeks edastada 
käesolev resolutsioon nõukogule, 
komisjonile, komisjoni asepresidendile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgele esindajale, Euroopa Nõukogu 
peasekretärile, Euroopa Inimõiguste Kohtu 
presidendile, ÜRO peasekretärile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele 
ning Türgi Vabariigi valitsusele ja 
parlamendile.
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Or. bg


