
AM\888692FI.doc PE478.719v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ulkoasiainvaliokunta

PE478.719v01-00

1.2.2012

TARKISTUKSET
1–461

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Ria Oomen-Ruijten
(PE473.875v02-00)

Turkkia koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta



PE478.719v01-00 2/294 AM\888692FI.doc

FI

AM_Com_NonLegRE



AM\888692FI.doc 3/294 PE478.719v01-00

FI

Tarkistus 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. kesäkuuta 1987 
antamansa päätöslauselman (A2-33/87),

Or. it

Tarkistus 2
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 
Turkin liittymisvalmistelujen 
edistymisestä, 24. lokakuuta 2007 EU:n ja 
Turkin välisistä suhteista, 
21. toukokuuta 2008 Turkkia koskevasta 
vuoden 2007 edistymiskertomuksesta, 
12. maaliskuuta 2009 Turkkia koskevasta 
vuoden 2008 edistymiskertomuksesta, 
10. helmikuuta 2010 Turkkia koskevasta 
vuoden 2009 edistymiskertomuksesta ja 
17. helmikuuta 2011 Turkkia koskevasta 
vuoden 2011 edistymiskertomuksesta 
antamansa aiemmat päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 
Turkin liittymisvalmistelujen 
edistymisestä, 24. lokakuuta 2007 EU:n ja 
Turkin välisistä suhteista, 
21. toukokuuta 2008 Turkkia koskevasta 
vuoden 2007 edistymiskertomuksesta, 
12. maaliskuuta 2009 Turkkia koskevasta 
vuoden 2008 edistymiskertomuksesta, 
10. helmikuuta 2010 Turkkia koskevasta 
vuoden 2009 edistymiskertomuksesta ja 
17. helmikuuta 2011 Turkkia koskevasta 
vuoden 2011 edistymiskertomuksesta sekä 
6. heinäkuuta 20051 ja 
13. helmikuuta 20072 naisten asemasta 
Turkin yhteiskunnallisessa, 
taloudellisessa ja poliittisessa elämässä 
antamansa aiemmat päätöslauselmat,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 
antamansa päätöslauselman kauppa- ja 
taloussuhteista Turkin kanssa1,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan2,

Or. en

Tarkistus 5
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. lokakuuta 1925 
tehdyn Ankaran sopimuksen korvauksista 

                                               
1 P7_TA (2010)0324. 
2 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
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Itä-Traakiasta tulleille bulgarialaisille 
pakolaisille heidän omaisuutensa 
takavarikoinnista Toisen Balkanin sodan 
aikana vuonna 1913;

Or. bg

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa
aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että 
liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
tinkimättömään ehtojen täyttämiseen ja 
uudistustahtoon,

A. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelut Turkin jäsenyydestä
aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että 
liittymisneuvottelujen aloittaminen on 
säilynyt sen prosessin lähtökohtana, jonka 
tavoitteena on EU:n täysimääräinen 
jäsenyys heti, kun Kööpenhaminan 
kriteerit ovat täyttyneet,

Or. en

Tarkistus 7
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa 
aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että 
liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
tinkimättömään ehtojen täyttämiseen ja 
uudistustahtoon,

A. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa 
aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että 
liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti prosessin, joka perustuu ehtojen 
täyttämiseen ja uudistustahtoon,
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Or. en

Tarkistus 8
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa 
aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että 
liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
tinkimättömään ehtojen täyttämiseen ja 
uudistustahtoon,

A. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa 
aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että 
liittymisneuvottelujen aloittamisen 
katsottiin käynnistävän viimein
pitkäjänteisen prosessin, jonka tulos on 
avoin ja joka perustuu tinkimättömään 
ehtojen täyttämiseen ja uudistustahtoon,

Or. en

Tarkistus 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa 
aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että 
liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
tinkimättömään ehtojen täyttämiseen ja 
uudistustahtoon,

A. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa 
aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että 
liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
tinkimättömään ehtojen täyttämiseen ja 
uudistustahtoon liittymistä silmällä pitäen,

Or. en
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Tarkistus 10
Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa 
aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että 
liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
tinkimättömään ehtojen täyttämiseen ja 
uudistustahtoon,

A. ottaa huomioon, että 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa 
aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että 
liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, joka 
perustuu tinkimättömään ehtojen 
täyttämiseen ja uudistustahtoon liittymistä 
silmällä pitäen,

Or. en

Tarkistus 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua sekä 
vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan,

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua sekä 
vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan,

Or. en

Tarkistus 12
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua sekä 
vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan,

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja vaiheittaiseen
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena vahvistaa ja kehittää 
demokraattisia instituutioitaan,

Or. en

Tarkistus 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua sekä 
vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan,

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena vahvistaa ja kehittää 
demokraattisia instituutioitaan,

Or. en

Tarkistus 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 
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mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua sekä 
vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan,

mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena vahvistaa ja kehittää 
demokraattisia instituutioitaan,

Or. en

Tarkistus 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua sekä 
vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan,

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena kehittää demokraattisia 
instituutioitaan; ottaa huomioon, että 
EU:n olisi ylläpidettävä sitoutumistaan ja 
ennakoivaa suhtautumistaan Turkin 
liittymisneuvottelujen konkreettiseen 
edistämiseen,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
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mahdollisuutena nykyaikaistua sekä
vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan,

mahdollisuutena nykyaikaistua sekä
vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan ja oikeusvaltioperiaatetta,

Or. en

Tarkistus 17
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua sekä
vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan,

B. ottaa huomioon, että Turkki on 
sitoutunut uudistuksiin, hyviin 
naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja 
että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua sekä
vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan, oikeusvaltioperiaatetta ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamista,

Or. en

Tarkistus 18
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Kööpenhaminan 
kriteerien täyttyminen kokonaisuudessaan 
ja EU:n integraatiokyvyn ylläpitäminen 
joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston 
päätelmien mukaisesti ovat edelleen 
Euroopan unioniin liittymisen perusta ja
että EU on yhteisiin arvoihin ja kaikkien 
sen jäsenvaltioiden vilpittömään 
yhteistyöhön ja keskinäiseen 

C. ottaa huomioon, että Kööpenhaminan 
kriteerien täyttyminen on edelleen 
Euroopan unioniin liittymisen perusta ja 
sama perusta kuin kaikkien muiden 
ehdokasvaltioiden kohdalla,
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solidaarisuuteen perustuva yhteisö,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Kööpenhaminan 
kriteerien täyttyminen kokonaisuudessaan
ja EU:n integraatiokyvyn ylläpitäminen 
joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston 
päätelmien mukaisesti ovat edelleen 
Euroopan unioniin liittymisen perusta ja 
että EU on yhteisiin arvoihin ja kaikkien 
sen jäsenvaltioiden vilpittömään 
yhteistyöhön ja keskinäiseen 
solidaarisuuteen perustuva yhteisö,

C. ottaa huomioon, että Kööpenhaminan 
kriteerien täyttyminen kokonaisuudessaan
on edelleen Euroopan unioniin liittymisen 
perusta ja että EU on yhteisiin arvoihin ja 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömään 
yhteistyöhön ja keskinäiseen 
solidaarisuuteen perustuva yhteisö,

Or. en

Tarkistus 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Kööpenhaminan 
kriteerien täyttyminen kokonaisuudessaan
ja EU:n integraatiokyvyn ylläpitäminen 
joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston 
päätelmien mukaisesti ovat edelleen 
Euroopan unioniin liittymisen perusta ja 
että EU on yhteisiin arvoihin ja kaikkien 
sen jäsenvaltioiden vilpittömään 
yhteistyöhön ja keskinäiseen 
solidaarisuuteen perustuva yhteisö,

C. ottaa huomioon, että Kööpenhaminan 
kriteerien täyttyminen kokonaisuudessaan
on edelleen Euroopan unioniin liittymisen 
perusta ja että EU on yhteisiin arvoihin ja 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömään 
yhteistyöhön ja keskinäiseen 
solidaarisuuteen perustuva yhteisö,
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Or. en

Tarkistus 21
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, ettei Turkki täytä 
jäsenyysvaatimuksia;

Or. nl

Tarkistus 22
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että pidätettyjen toimittajien 
suuri määrä ja meneillään olevat 
oikeudenkäynnit hallitusta arvostelevia 
toimittajia vastaan uhkaavat 
lehdistövapautta Turkissa;

Or. de

Tarkistus 23
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Turkin jatkuvaa 
päättäväistä suhtautumista 
neuvotteluprosessin edistämiseen on 
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vahvistettu uudelleen uudessa 
hallitusohjelmassa, joka hyväksyttiin 
kesäkuussa 2011 järjestettyjen 
parlamenttivaalien jälkeen,

Or. en

Tarkistus 24
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että neuvotteluluvut, 
joiden tekniset valmistelut on saatettu 
päätökseen, olisi avattava viipymättä 
vahvistettujen menettelyjen ja 
neuvottelukehyksen mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 25
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että Turkissa on 
toteutettu joitakin merkittäviä 
perustuslaillisia, lainsäädännöllisiä, 
institutionaalisia ja käytännöllisiä 
uudistuksia demokratiaprosessin 
edistämiseksi; ottaa kuitenkin huomioon, 
että jotkin pitkäaikaiset ongelmat, jotka 
liittyvät erityisesti oikeudenkäyttöön 
Turkissa, vaikuttavat edelleen vakavasti ja 
kielteisesti ihmisoikeuksien ja 
ilmaisunvapauden käyttämiseen Turkissa 
samoin kuin yleiseen käsitykseen 
tuomioistuinjärjestelmän 
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riippumattomuudesta ja 
puolueettomuudesta; ottaa huomioon, että 
näiden ongelmien seurauksena on 
nostettu lukuisia syytteitä toimittajia, 
aktivisteja ja älymystön edustajia vastaan,

Or. en

Tarkistus 26
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että komission antaman 
edistymiskertomuksen 2011 mukaan 
Turkki on avainasemassa Euroopan 
unionin turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
kannalta ja että komission mielestä Turkin
panos Euroopan unionissa useilla 
tärkeillä aloilla toteutuu täysin 
neuvotteluprosessia koskevan myönteisen 
strategian ja uskottavan lähestymistavan 
avulla; toteaa komission pitävän 
olennaisen tärkeänä, että Turkki jatkaa
poliittisia kriteereitä koskevia 
uudistuksiaan ja että se pyrkii
ponnekkaammin varmistamaan 
perusoikeuksien toteutumisen; 

D. ottaa huomioon, että komission antaman 
edistymiskertomuksen 2011 mukaan 
Turkin on jatkettava poliittisia kriteereitä 
koskevia uudistuksiaan ja sen on pyrittävä
ponnekkaammin varmistamaan 
perusoikeuksien toteutuminen; 

Or. de

Tarkistus 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että komission antaman 
edistymiskertomuksen 2011 mukaan 

D. ottaa huomioon, että komission antaman 
edistymiskertomuksen 2011 mukaan 
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Turkki on avainasemassa Euroopan 
unionin turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
kannalta ja että komission mielestä Turkin 
panos Euroopan unionissa useilla 
tärkeillä aloilla toteutuu täysin 
neuvotteluprosessia koskevan myönteisen 
strategian ja uskottavan lähestymistavan 
avulla; toteaa komission pitävän 
olennaisen tärkeänä, että Turkki jatkaa 
poliittisia kriteereitä koskevia 
uudistuksiaan ja että se pyrkii 
ponnekkaammin varmistamaan 
perusoikeuksien toteutumisen;

Turkki on avainasemassa Euroopan 
unionin turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
kannalta; toteaa komission pitävän 
olennaisen tärkeänä, että Turkki jatkaa 
poliittisia kriteereitä koskevia 
uudistuksiaan ja että se pyrkii 
ponnekkaammin varmistamaan 
perusoikeuksien toteutumisen;

Or. nl

Tarkistus 28
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että neuvotteluluvut, 
joiden tekniset valmistelut on saatettu 
päätökseen, olisi avattava viipymättä 
vahvistettujen menettelyjen ja 
neuvottelukehyksen mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 29
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että neuvotteluluvut, 
joiden tekniset valmistelut on saatettu 
päätökseen, olisi avattava viipymättä 
vahvistettujen menettelyjen ja 
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neuvottelukehyksen mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 30
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että komissio on 
käynnistänyt EU:n ja Turkin välisen 
uudistetun myönteisen 
toimintasuunnitelman tulevaisuuden 
hahmottelemiseksi yhteisin ja ennakoivin 
toimin; ottaa huomioon, että myönteisen 
toimintasuunnitelmaan pohjana ovat 
EU:n ja Turkin välisen suhteen vakaat 
peruskivet ja että sillä edistetään 
uudistusprosessia; ottaa huomioon, että 
tällä uudella aloitteella ei korvata 
liittymisneuvotteluja vaan täydennetään 
niitä, jotta tuetaan uudistuksia ja 
laajennetaan Turkin kansalaisten 
oikeuksia ja vapauksia,

Or. en

Tarkistus 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että neuvotteluluvut, 
joiden tekniset valmistelut on saatettu 
päätökseen, olisi avattava viipymättä 
vahvistettujen menettelyjen ja 
neuvottelukehyksen mukaisesti,
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Or. en

Tarkistus 32
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon Turkin hallituksen 
ja oikeuslaitoksen passiivisen 
suhtautumisen turkkilaisissa 
tiedotusvälineissä esiintyviin 
antisemitistisiin puheisiin,

Or. nl

Tarkistus 33
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Turkin 
tuomioistuinjärjestelmään liittyvät 
vakavat ongelmat, kuten 
rikosmenettelyjen ja tutkintavankeuden 
pituus, vastaajien riittämätön oikeus 
tutustua heitä vastaan esitettyihin 
todisteisiin ja syyttäjien pidäkkeetön 
oikeuskanteiden nostaminen vaikuttavat 
haitallisesti ilmaisunvapauteen kyseisessä 
valtiossa; ottaa huomioon, että yli 
60 painotyöntekijää on vangittuna 
vakaumuksensa vuoksi; he odottavat 
oikeudenkäyntiä ja tulevia syytetoimia, 
jotka perustuvat pääasiallisesti 
terrorismin laajaan määritelmään 
terrorismin vastaisessa laissa ja 
rikosoikeudessa,
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Or. en

Tarkistus 34
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
kuudentena perättäisenä vuotena vieläkään 
pannut täysimääräisesti täytäntöön EY–
Turkki-assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä, ja ottaa 
huomioon, että EU ei ole vastaavasti 
lopettanut Pohjois-Kyproksen 
eristämistoimia EU:n omien pyrkimyksien 
mukaisesti, jotka vahvistettiin 
26. huhtikuuta 2004 järjestetyssä EU:n 
yleisten asioiden neuvostossa,

Or. en

Tarkistus 35
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täysimääräisesti 
täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

Or. en
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Tarkistus 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä ja mainitsee, 
että Euroopan unioni ei ole lopettanut 
kyproksenturkkilaisen yhteisön 
eristämistoimia, joita luvattiin toteuttaa 
26. huhtikuuta 2004 järjestetyn EU:n 
neuvoston päätelmissä,

Or. en

Tarkistus 37
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
määräyksiä; ottaa huomioon, että 
Euroopan unioni ei ole vastaavasti 
lopettanut Pohjois-Kyproksen 
turkkilaisyhteisön eristämistoimia 
26. huhtikuuta 2004 järjestetyssä EU:n 
yleisten asioiden neuvostossa annettujen 
päätelmien mukaisesti,

Or. en



PE478.719v01-00 20/294 AM\888692FI.doc

FI

Tarkistus 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä, ja ottaa 
huomioon, ettei 26. huhtikuuta 2004 
annettuja EU:n neuvoston päätelmiä 
Kyproksesta ole vieläkään pantu 
täytäntöön,

Or. en

Tarkistus 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen 

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täysimääräisesti
täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; ottaa 
huomioon, että Euroopan unionin ja 
Turkin olisi umpikujaan ajautuneiden 
neuvottelujen jatkamiseksi pantava 
samanaikaisesti täytäntöön velvoitteet, 
jotka johtuvat lisäpöytäkirjasta ja 
26. huhtikuuta 2004 järjestetyssä EU:n 
yleisten asioiden neuvostossa annetuista 
päätelmistä,

Or. en
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Tarkistus 40
Cristian Silviu Buşoi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole 
vieläkään, kuudentena perättäisenä 
vuotena, pannut täysimääräisesti
täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; ottaa 
huomioon, että Euroopan unionin ja 
Turkin olisi umpikujan purkamiseksi 
pantava samanaikaisesti täytäntöön 
velvoitteet, jotka johtuvat lisäpöytäkirjasta 
ja 26. huhtikuuta 2004 järjestetyssä EU:n 
yleisten asioiden neuvostossa annetuista 
päätelmistä,

Or. en

Tarkistus 41
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien 
rajakiistat, lähinaapuriensa kanssa,

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien 
maa- ja merialueisiin liittyvät rajakiistat 
sekä ilmatilaa koskevat kiistat, 
lähinaapuriensa kanssa, joiden on 
osoitettava yhtäläistä valmiutta näiden 
ongelmien ratkaisemiseen,

Or. en
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Tarkistus 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien 
rajakiistat, lähinaapuriensa kanssa,

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien 
täyttämättä jääneet oikeudelliset 
velvoitteet ja rajakiistat, lähinaapuriensa 
kanssa,

Or. en

Tarkistus 43
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien 
rajakiistat, lähinaapuriensa kanssa,

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien 
rajakiistat, lähinaapuriensa kanssa, YK:n 
perusoikeuskirjan ja kansainvälisen 
oikeuden määräyksien mukaisesti,

Or. en
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Tarkistus 44
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien 
rajakiistat, lähinaapuriensa kanssa,

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien 
rajakiistat, lähinaapuriensa ja erityisesti 
EU:n jäsenvaltion Kyproksen kanssa,

Or. en

Tarkistus 45
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien 
rajakiistat, lähinaapuriensa kanssa,

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien 
rajakiistat ja kansainvälisistä sopimuksista 
seuraavat taloudelliset velvoitteet,
lähinaapuriensa kanssa;

Or. bg

Tarkistus 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että Turkin 
yhteiskuntaa on koetellut kuluneiden 
27 vuoden ajan Kurdistanin 
työväenpuolueen (PKK) ja Turkin 
armeijan välinen väkivaltainen konflikti, 
joka on aiheuttanut noin 45 000 henkilön 
kuoleman ja pakottanut arvioiden 
mukaan miljoona kansalaista lähtemään 
kotiseudultaan; ottaa huomioon, että 
kummankin osapuolen kannat 
selkkaukseen ovat tähän asti olleet 
lukkiutuneet ja että Turkki ei ole 
vieläkään liittynyt Geneven sopimuksen 
lisäpöytäkirjoihin N:o 1 ja 2, joiden 
nojalla kansainväliset humanitaariset 
järjestöt voivat toteuttaa toimia 
selkkauksien koettelemilla alueilla; ottaa 
huomioon, että on toteutettava 
sovittelutoimia ja että ongelmaa on 
tarkasteltava perinpohjaisesti 
kurdikysymyksen ratkaisemiseksi,

Or. en

Tarkistus 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että Turkin talouskasvu 
on kolminkertaistunut viimeisten 
kymmenen vuoden aikana, että talous on 
kasvanut lähes 10 prosenttia viime 
vuonna ja että Turkin katsotaan kuuluvan 
maailman seitsemän voimakkaimman 
talouskasvun maahan; toteaa, että 

G. ottaa huomioon, että Turkin talouskasvu 
on kolminkertaistunut viimeisten 
kymmenen vuoden aikana; toteaa, että 
Euroopan unionin ja Turkin välisen kaupan 
kokonaisarvo oli 103 miljardia euroa 
vuonna 2010 ja että Turkki oli siten 
unionin seitsemänneksi suurin 
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Euroopan unionin ja Turkin välisen kaupan 
kokonaisarvo oli 103 miljardia euroa 
vuonna 2010 ja että Turkki oli siten 
unionin seitsemänneksi suurin 
kauppakumppani; toteaa, että EU oli 
Turkin suurin kauppakumppani ja että 
80 prosenttia Turkkiin kohdistuvista 
suorista ulkomaisista investoinneista on 
lähtöisin Euroopan unionista; ottaa 
huomioon, että EU:n yritykset ovat 
käynnistäneet yli 13 000 liiketoiminnan 
alaa Turkissa,

kauppakumppani; toteaa, että EU oli 
monella alalla Turkin suurin 
kauppakumppani,

Or. en

Tarkistus 48
Birgit Schnieber-Jastram

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että Turkin talouskasvu 
on kolminkertaistunut viimeisten 
kymmenen vuoden aikana, että talous on 
kasvanut lähes 10 prosenttia viime vuonna 
ja että Turkin katsotaan kuuluvan 
maailman seitsemän voimakkaimman 
talouskasvun maahan; toteaa, että 
Euroopan unionin ja Turkin välisen kaupan 
kokonaisarvo oli 103 miljardia euroa 
vuonna 2010 ja että Turkki oli siten 
unionin seitsemänneksi suurin 
kauppakumppani; toteaa, että EU oli 
Turkin suurin kauppakumppani ja että 
80 prosenttia Turkkiin kohdistuvista 
suorista ulkomaisista investoinneista on 
lähtöisin Euroopan unionista; ottaa 
huomioon, että EU:n yritykset ovat 
käynnistäneet yli 13 000 liiketoiminnan 
alaa Turkissa,

G. ottaa huomioon, että Turkin talouskasvu 
on kolminkertaistunut viimeisten 
kymmenen vuoden aikana, että talous on 
kasvanut lähes 10 prosenttia viime vuonna 
ja että Turkin katsotaan kuuluvan 
maailman nopeimmin kasvavien 
talouksien ja maailman seitsemän 
voimakkaimman talouskasvun maan 
joukkoon; toteaa, että Euroopan unionin ja 
Turkin välisen kaupan kokonaisarvo oli 
103 miljardia euroa vuonna 2010 ja että 
Turkki oli siten unionin seitsemänneksi 
suurin kauppakumppani; toteaa, että EU oli 
Turkin suurin kauppakumppani ja että 
80 prosenttia Turkkiin kohdistuvista 
suorista ulkomaisista investoinneista on 
lähtöisin Euroopan unionista; ottaa 
huomioon, että EU:n yritykset ovat 
käynnistäneet yli 13 000 liiketoiminnan 
alaa Turkissa,

Or. en
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Tarkistus 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että Turkin 
asukaskohtainen BKT on edelleen 
alhainen useimpiin EU:n jäsenvaltioihin 
ja erityisesti kilpailukykyisempiin 
jäsenvaltioihin nähden; ottaa huomioon, 
että suuren ehdokasvaltion suhteellisen 
alhainen asukaskohtainen BKT aiheuttaa 
erityisiä haasteita, jotka liittyvät 
taloudelliseen ja sosiaaliseen 
lähentymiseen EU:n nykyisiin 
jäsenvaltioihin; ottaa huomioon, että 
Turkin on kiireellisesti parannettava 
kilpailukykyään huipputekniikan alalla,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. ottaa huomioon, että 80 prosenttia 
Turkkiin kohdistuvista suorista 
ulkomaisista investoinneista on lähtöisin 
Euroopan unionista; ottaa huomioon, että 
EU:n yritykset ovat käynnistäneet yli 
13 000 liiketoiminnan alaa Turkissa; 
ottaa huomioon, että sekä Turkki että EU 
hyötyvät jatkuvasta taloudellisesta 
yhdentymisestä,
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Or. en

Tarkistus 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja 
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa strategisesti 
tärkeänä; katsoo, että vakaalle 
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki 
voisi olla tärkeä esikuva arabivaltioiden 
demokratiakehitykselle niiden siirtyessä 
demokratiaan ja niiden toteuttaessa 
sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välinen ulko- ja 
naapuruuspolitiikan koordinointia 
koskeva rakenteellinen vuoropuhelu voisi 
tuottaa ainutlaatuista synergiaa;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 52
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja 
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa strategisesti 
tärkeänä; katsoo, että vakaalle 
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki 
voisi olla tärkeä esikuva arabivaltioiden 
demokratiakehitykselle niiden siirtyessä
demokratiaan ja niiden toteuttaessa 
sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välinen ulko- ja 

H. pitää laajemman Lähi-idän vakauden ja 
demokratian edistämistä koskevaa EU:n
yhteistyötä Turkin kanssa olennaisen 
tärkeänä; katsoo, että Turkki, joka on 
sekulaarinen ja demokraattinen valtio, 
jonka väestö on laajalti islaminuskoinen 
ja jossa asuu merkittäviä uskonnollisia 
vähemmistöjä, voisi olla tärkeä esikuva 
arabivaltioille niiden siirtyessä 
parhaillaan kohti todellista demokratiaa;
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naapuruuspolitiikan koordinointia 
koskeva rakenteellinen vuoropuhelu voisi 
tuottaa ainutlaatuista synergiaa;

Or. en

Tarkistus 53
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja 
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa strategisesti 
tärkeänä; katsoo, että vakaalle 
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki 
voisi olla tärkeä esikuva arabivaltioiden 
demokratiakehitykselle niiden siirtyessä 
demokratiaan ja niiden toteuttaessa 
sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välinen ulko- ja 
naapuruuspolitiikan koordinointia koskeva 
rakenteellinen vuoropuhelu voisi tuottaa 
ainutlaatuista synergiaa;

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta,
demokratiaa ja turvallisuutta koskevaa 
vuoropuhelua ja yhteistyötä Turkin kanssa 
strategisesti tärkeänä; katsoo, että vakaalle 
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki 
voisi olla tärkeä esikuva islamilaisen 
maailman demokratiakehitykselle; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välinen ulko- ja 
naapuruuspolitiikan koordinointia koskeva 
rakenteellinen vuoropuhelu voisi tuottaa 
ainutlaatuista synergiaa, erityisesti 
pyrittäessä tukemaan demokratiaprosessia 
ja sosioekonomista uudistusta koko 
Välimeren alueella ja yleisesti 
Lähi-idässä, Iranin aiheuttamat haasteet 
mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa strategisesti 

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja 
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa strategisesti 
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tärkeänä; katsoo, että vakaalle 
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki 
voisi olla tärkeä esikuva arabivaltioiden 
demokratiakehitykselle niiden siirtyessä 
demokratiaan ja niiden toteuttaessa 
sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välinen ulko- ja 
naapuruuspolitiikan koordinointia
koskeva rakenteellinen vuoropuhelu voisi 
tuottaa ainutlaatuista synergiaa;

tärkeänä; katsoo, että vakaalle 
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki –
edellyttäen, että sitä uudistetaan ja 
mukautetaan nopeasti EU:hun kaikilla 
aloilla, ulkopolitiikka mukaan lukien –
voisi olla tärkeä esikuva arabivaltioiden 
demokratiakehitykselle niiden siirtyessä 
demokratiaan ja niiden toteuttaessa 
sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välinen rakenteellinen 
vuoropuhelu, jolla lähennetään vaiheittain 
Turkin ja EU:n politiikkaa, voisi tuottaa 
molempia osapuolia hyödyttävää 
synergiaa;

Or. en

Tarkistus 55
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja 
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa strategisesti 
tärkeänä; katsoo, että vakaalle
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki 
voisi olla tärkeä esikuva arabivaltioiden 
demokratiakehitykselle niiden siirtyessä 
demokratiaan ja niiden toteuttaessa 
sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välinen ulko- ja 
naapuruuspolitiikan koordinointia 
koskeva rakenteellinen vuoropuhelu voisi 
tuottaa ainutlaatuista synergiaa;

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja 
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa mahdollisesti 
strategisesti tärkeänä; katsoo, että 
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki 
voisi olla esikuva arabivaltioiden 
demokratiakehitykselle niiden siirtyessä 
demokratiaan ja niiden toteuttaessa 
sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; katsoo, 
että Turkin pääministeri Erdogan on 
ehdottanut turkkilais-arabialaisen 
unionin perustamista;

Or. nl

Tarkistus 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa strategisesti 
tärkeänä; katsoo, että vakaalle 
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki 
voisi olla tärkeä esikuva arabivaltioiden 
demokratiakehitykselle niiden siirtyessä 
demokratiaan ja niiden toteuttaessa 
sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välinen ulko- ja 
naapuruuspolitiikan koordinointia koskeva 
rakenteellinen vuoropuhelu voisi tuottaa 
ainutlaatuista synergiaa;

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja 
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa strategisesti 
tärkeänä; katsoo, että mikäli Turkki 
noudattaa täysimääräisesti 
perusvapauksia, se voisi vakaana 
sekulaarisena valtiona olla tärkeä 
kumppani arabivaltioiden 
demokratiakehityksen kannalta niiden 
siirtyessä demokratiaan ja niiden 
toteuttaessa sosiaalis-taloudellisia 
uudistuksia; katsoo, että EU:n ja Turkin 
välinen ulko- ja naapuruuspolitiikan 
koordinointia koskeva rakenteellinen 
vuoropuhelu voisi tuottaa ainutlaatuista 
synergiaa;

Or. en

Tarkistus 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa strategisesti 
tärkeänä; katsoo, että vakaalle 
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki 
voisi olla tärkeä esikuva arabivaltioiden 
demokratiakehitykselle niiden siirtyessä 
demokratiaan ja niiden toteuttaessa 
sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välinen ulko- ja 
naapuruuspolitiikan koordinointia koskeva 
rakenteellinen vuoropuhelu voisi tuottaa 
ainutlaatuista synergiaa;

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja
demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä Turkin kanssa strategisesti 
tärkeänä; katsoo, että vakaalle 
sekulaariselle pohjalle rakennettu Turkki 
voisi olla inspiraation lähde
arabivaltioiden demokratiakehitykselle 
niiden siirtyessä demokratiaan ja niiden 
toteuttaessa sosiaalis-taloudellisia 
uudistuksia; katsoo, että EU:n ja Turkin 
välinen ulko- ja naapuruuspolitiikan 
koordinointia koskeva rakenteellinen 
vuoropuhelu voisi tuottaa ainutlaatuista 
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synergiaa;

Or. en

Tarkistus 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja 
Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva 
EU:n energiakäytävä sekä strategisesti 
lähellä Irakia ja sen kehittyviä 
raakaöljymarkkinoita; ottaa huomioon, 
että Nabucco-maakaasuputkihanke 
kuuluu edelleen EU:n tärkeimpiin 
energiavarmuuteen liittyviin 
painopistealueisiin; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 
25. lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueella, mikä avaa 
eteläisen kaasukäytävän sekä lisäämään 
kaasutoimituksia Nabucco-kaasuputkeen 
ja tulevaan eteläiseen 
kaasunsiirtokäytävään ITGI:iin (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja 
Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva
EU:n energiakäytävä sekä strategisesti 
lähellä Irakia ja sen kehittyviä 

I. toteaa, että Turkki on EU:n tärkeä 
kumppani Kaukasian ja Kaspian öljyn ja 
kaasun siirrossa sekä strategisesti lähellä 
Irakia ja sen kehittyviä 
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raakaöljymarkkinoita; ottaa huomioon, että 
Nabucco-maakaasuputkihanke kuuluu 
edelleen EU:n tärkeimpiin
energiavarmuuteen liittyviin 
painopistealueisiin; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 25. 
lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueella, mikä avaa 
eteläisen kaasukäytävän sekä lisäämään
kaasutoimituksia Nabucco-kaasuputkeen ja 
tulevaan eteläiseen kaasunsiirtokäytävään 
ITGI:iin (Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki); 

raakaöljymarkkinoita; ottaa huomioon, että 
Nabucco-maakaasuputkihanke kuuluu 
edelleen EU:n tärkeisiin
energiavarmuuteen liittyviin hankkeisiin 
mutta että EU:n on harkittava myös muita 
vaihtoehtoja kuten South Stream 
-maakaasuputkea; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 25. 
lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueella, mikä avaa 
eteläisen kaasukäytävän sekä voi lisätä
kaasutoimituksia Nabucco-kaasuputkeen ja 
tulevaan eteläiseen kaasunsiirtokäytävään
ITGI:iin (Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki); 

Or. de

Tarkistus 60
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja 
Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva EU:n 
energiakäytävä sekä strategisesti lähellä 
Irakia ja sen kehittyviä 
raakaöljymarkkinoita; ottaa huomioon, että 
Nabucco-maakaasuputkihanke kuuluu 
edelleen EU:n tärkeimpiin 
energiavarmuuteen liittyviin 
painopistealueisiin; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 
25. lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueella, mikä avaa 
eteläisen kaasukäytävän sekä lisäämään 
kaasutoimituksia Nabucco-kaasuputkeen ja 
tulevaan eteläiseen kaasunsiirtokäytävään 
ITGI:iin (Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki);

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja 
Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva 
merkittävä EU:n energiakäytävä sekä 
strategisesti lähellä Irakia ja sen kehittyviä 
raakaöljymarkkinoita; ottaa huomioon, että 
suunniteltu Nabucco-maakaasuputkihanke 
kuuluu edelleen EU:n tärkeimpiin 
energiavarmuuteen liittyviin 
painopistealueisiin; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 
25. lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueella, mikä avaa 
eteläisen kaasukäytävän sekä lisäämään 
kaasutoimituksia suunniteltuun 
Nabucco-kaasuputkeen ja tulevaan 
eteläiseen kaasunsiirtokäytävään ITGI:iin 
(Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki);

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja 
Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva EU:n 
energiakäytävä sekä strategisesti lähellä 
Irakia ja sen kehittyviä 
raakaöljymarkkinoita; ottaa huomioon, 
että Nabucco-maakaasuputkihanke kuuluu 
edelleen EU:n tärkeimpiin 
energiavarmuuteen liittyviin 
painopistealueisiin; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 
25. lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueella, mikä avaa 
eteläisen kaasukäytävän sekä lisäämään 
kaasutoimituksia Nabucco-kaasuputkeen ja 
tulevaan eteläiseen kaasunsiirtokäytävään 
ITGI:iin (Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki);

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja 
Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva EU:n 
energiakäytävä sekä strategisesti lähellä 
Irakia ja sen kehittyviä raakaöljy- ja 
maakaasumarkkinoita; ottaa huomioon, 
että Nabucco-maakaasuputkihanke kuuluu 
edelleen EU:n tärkeimpiin 
energiavarmuuteen liittyviin 
painopistealueisiin; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 
25. lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueen kautta, mikä 
avaa eteläisen kaasukäytävän sekä 
lisäämään kaasutoimituksia 
Nabucco-kaasuputkeen ja tulevaan 
eteläiseen kaasunsiirtokäytävään ITGI:iin 
(Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki);

Or. en

Tarkistus 62
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja 
Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva EU:n 
energiakäytävä sekä strategisesti lähellä 
Irakia ja sen kehittyviä 
raakaöljymarkkinoita; ottaa huomioon, että 
Nabucco-maakaasuputkihanke kuuluu 
edelleen EU:n tärkeimpiin 

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja 
Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva EU:n 
energiakäytävä sekä strategisesti lähellä 
Irakia ja sen kehittyviä 
raakaöljymarkkinoita; ottaa huomioon, että 
Nabucco-maakaasuputkihanke kuuluu 
edelleen EU:n tärkeimpiin 
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energiavarmuuteen liittyviin 
painopistealueisiin; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 
25. lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueella, mikä avaa 
eteläisen kaasukäytävän sekä lisäämään 
kaasutoimituksia Nabucco-kaasuputkeen ja 
tulevaan eteläiseen kaasunsiirtokäytävään 
ITGI:iin (Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki);

energiavarmuuteen liittyviin 
painopistealueisiin; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 
25. lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueella, mikä avaa 
eteläisen kaasukäytävän sekä lisäämään 
kaasutoimituksia suunniteltuun 
Nabucco-kaasuputkeen ja eteläiseen 
kaasunsiirtokäytävään ITGI:iin (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki);

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja 
Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva EU:n 
energiakäytävä sekä strategisesti lähellä 
Irakia ja sen kehittyviä 
raakaöljymarkkinoita; ottaa huomioon, että 
Nabucco-maakaasuputkihanke kuuluu 
edelleen EU:n tärkeimpiin 
energiavarmuuteen liittyviin 
painopistealueisiin; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 
25. lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueella, mikä avaa 
eteläisen kaasukäytävän sekä lisäämään 
kaasutoimituksia Nabucco-kaasuputkeen ja 
tulevaan eteläiseen kaasunsiirtokäytävään 
ITGI:iin (Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki);

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja 
Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva EU:n 
energiakäytävä sekä strategisesti lähellä 
Irakia ja sen kehittyviä 
raakaöljymarkkinoita; ottaa huomioon, että 
Nabucco-maakaasuputkihanke kuuluu 
edelleen EU:n tärkeimpiin 
energiavarmuuteen liittyviin 
painopistealueisiin; panee merkille, että 
Turkki ja Azerbaidžan sopivat 
25. lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun 
kuljetuksesta Turkin alueella, mikä avaa 
eteläisen kaasukäytävän sekä lisäämään 
kaasutoimituksia Nabucco-kaasuputkeen ja 
tulevaan eteläiseen kaasunsiirtokäytävään 
ITGI:iin (Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki), ja ottaa huomioon, että 
Turkille aiheutuu merkittävää 
potentiaalia uusiutuvan energian alalla 
sen aurinkovoimaan, tuulivoimaan ja 
maalämpöön liittyvien huomattavien 
resurssien ansiosta;

Or. en
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Tarkistus 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että Balkanin 
kestävä rauha, vakaus ja vauraus ovat 
strategisesti merkittäviä sekä EU:n että 
Turkin kannalta; ottaa huomioon, että 
Turkki on alueella keskeisessä asemassa 
ainutlaatuisen historiallisen syvyytensä ja 
kulttuuriperintönsä vuoksi sekä siitä 
syystä, että sillä on erityiset suhteet 
Balkanin valtioihin;

Or. en

Tarkistus 65
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle esitettyjen 
kantelujen määrä nousee viidettä 
perättäistä vuotta; ottaa huomioon, että 
ihmisoikeuksien alalla ei ole käytännössä 
saavutettu riittävää edistystä;

Or. en

Tarkistus 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. painottaa, että Euroopan unioni, sen 
jäsenvaltiot ja Turkki ovat toisistaan 
riippuvaisia; myöntää, että Turkilla on 
talous- ja kasvupotentiaalia ja että sillä on
huomattava merkitys energiavarmuuden 
kannalta; korostaa, että tällaista 
keskinäistä riippuvuutta täydentää 
unionin ja Turkin ulko-, turvallisuus- ja 
naapuruuspolitiikan mahdollinen 
synergia, joka hyödyttää molempia 
osapuolia ja kasvattaa kummankin 
vaikutusvaltaa; katsoo kuitenkin, että 
tällainen keskinäinen riippuvuus voi 
tuottaa myönteisiä tuloksia ainoastaan, 
jos sen lähtökohtana on 
molemminpuolinen sitoumus, strateginen 
vuoropuhelu, joka perustuu 
uudistusprosessiin ja uudistusten 
täytäntöönpanoon, Turkin ja sitä 
ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden välisiin 
hyviin suhteisiin sekä vakaaseen 
yhteistyöhön;

1. painottaa, että Euroopan unioni, sen 
jäsenvaltiot ja Turkki ovat toisistaan 
riippuvaisia; myöntää, että Turkilla on 
huomattava merkitys energiavarmuuden 
kannalta; kehottaa komissiota 
suhtautumaan vakavasti Turkin 
huolenaiheisiin, jotka johtuvat 
tulliliittoon liittyvien sääntöjen 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 67
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. painottaa, että Euroopan unioni, sen 
jäsenvaltiot ja Turkki ovat toisistaan 
riippuvaisia; myöntää, että Turkilla on 
talous- ja kasvupotentiaalia ja että sillä on 
huomattava merkitys energiavarmuuden 
kannalta; korostaa, että tällaista 
keskinäistä riippuvuutta täydentää 
unionin ja Turkin ulko-, turvallisuus- ja 

1. painottaa, että Euroopan unionilla, sen 
jäsenvaltioilla ja Turkilla on läheiset 
yhteiset edut ja tunnustaa, että Turkilla on 
talous- ja kasvupotentiaalia ja että sillä on 
strateginen merkitys erityisesti 
energiavarmuuden kannalta; tunnustaa 
Turkin aktiivisen ulkopolitiikan ja sen 
tuottaman mahdollisen synergian 
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naapuruuspolitiikan mahdollinen 
synergia, joka hyödyttää molempia 
osapuolia ja kasvattaa kummankin 
vaikutusvaltaa; katsoo kuitenkin, että 
tällainen keskinäinen riippuvuus voi tuottaa 
myönteisiä tuloksia ainoastaan, jos sen 
lähtökohtina ovat molemminpuolinen 
sitoumus, strateginen vuoropuhelu, joka 
perustuu uudistusprosessiin ja uudistusten
täytäntöönpanoon, Turkin ja sitä 
ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden välisiin 
hyviin suhteisiin sekä vakaaseen 
yhteistyöhön;

merkityksen EU:hun ja sen 
jäsenvaltioihin nähden, hyödyttäen 
molempia osapuolia ja kasvattaen 
kummankin vaikutusvaltaa; katsoo 
kuitenkin, että tällainen keskinäinen 
riippuvuus tuottaa todennäköisemmin 
myönteisiä tuloksia, kun lähtökohtina ovat
molemminpuolinen sitoumus, strateginen 
vuoropuhelu, uudistusten täytäntöönpano 
ja Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden välisten hyvien suhteiden 
aktiivinen ja molemminpuolinen 
parantaminen;

Or. en

Tarkistus 68
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. painottaa, että Euroopan unioni, sen 
jäsenvaltiot ja Turkki ovat toisistaan 
riippuvaisia; myöntää, että Turkilla on 
talous- ja kasvupotentiaalia ja että sillä on 
huomattava merkitys energiavarmuuden 
kannalta; korostaa, että tällaista keskinäistä 
riippuvuutta täydentää unionin ja Turkin 
ulko-, turvallisuus- ja naapuruuspolitiikan 
mahdollinen synergia, joka hyödyttää 
molempia osapuolia ja kasvattaa 
kummankin vaikutusvaltaa; katsoo 
kuitenkin, että tällainen keskinäinen 
riippuvuus voi tuottaa myönteisiä tuloksia 
ainoastaan, jos sen lähtökohtina ovat
molemminpuolinen sitoumus, strateginen 
vuoropuhelu, joka perustuu
uudistusprosessiin ja uudistusten 
täytäntöönpanoon, Turkin ja sitä 
ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden välisiin 
hyviin suhteisiin sekä vakaaseen 
yhteistyöhön;

1. painottaa, että Euroopan unioni, sen 
jäsenvaltiot ja Turkki ovat toisistaan 
riippuvaisia; myöntää, että Turkilla on 
talous- ja kasvupotentiaalia ja että sillä on 
huomattava merkitys alueellisen vakauden 
ja energiavarmuuden kannalta 
Euroopassa; korostaa, että tällaista 
keskinäistä riippuvuutta täydentää unionin 
ja Turkin ulko-, turvallisuus- ja 
naapuruuspolitiikan mahdollinen synergia, 
joka hyödyttää molempia osapuolia ja 
kasvattaa kummankin vaikutusvaltaa; 
katsoo kuitenkin, että tällainen keskinäinen 
riippuvuus voi tuottaa myönteisiä tuloksia 
ainoastaan, jos sen lähtökohtina ovat
molemminpuolinen sitoumus, strateginen 
vuoropuhelu ja tehokas yhteistyö, sisäisten 
uudistusten täytäntöönpano sekä Turkin ja 
sitä ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden 
väliset hyvät suhteet;
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Or. en

Tarkistus 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. painottaa, että Euroopan unioni, sen 
jäsenvaltiot ja Turkki ovat toisistaan 
riippuvaisia; myöntää, että Turkilla on 
talous- ja kasvupotentiaalia ja että sillä on 
huomattava merkitys energiavarmuuden 
kannalta; korostaa, että tällaista keskinäistä 
riippuvuutta täydentää unionin ja Turkin 
ulko-, turvallisuus- ja naapuruuspolitiikan 
mahdollinen synergia, joka hyödyttää 
molempia osapuolia ja kasvattaa 
kummankin vaikutusvaltaa; katsoo 
kuitenkin, että tällainen keskinäinen 
riippuvuus voi tuottaa myönteisiä tuloksia 
ainoastaan, jos sen lähtökohtina ovat
molemminpuolinen sitoumus, strateginen 
vuoropuhelu, uudistusprosessin ja 
uudistusten täytäntöönpano, Turkin ja sitä 
ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden väliset 
hyvät suhteet sekä vakaa yhteistyö;

1. painottaa, että Euroopan unioni, sen 
jäsenvaltiot ja Turkki ovat toisistaan 
riippuvaisia; myöntää, että Turkilla on 
talous- ja kasvupotentiaalia ja että sillä on 
huomattava merkitys energiavarmuuden 
kannalta; korostaa, että tällaista keskinäistä 
riippuvuutta täydentää unionin ja Turkin 
ulko-, turvallisuus- ja naapuruuspolitiikan 
mahdollinen synergia, joka hyödyttää 
molempia osapuolia ja kasvattaa 
kummankin vaikutusvaltaa; katsoo 
kuitenkin, että tällainen keskinäinen 
riippuvuus voi tuottaa myönteisiä tuloksia 
ainoastaan, jos sen lähtökohtina ovat
molemminpuolinen sitoumus, EU:n 
arvojen ja periaatteiden kunnioittaminen, 
strateginen vuoropuhelu, uudistusprosessin 
ja uudistusten täytäntöönpano, Turkin ja 
sitä ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden 
väliset hyvät suhteet sekä vakaa yhteistyö;

Or. en

Tarkistus 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. painottaa, että Euroopan unioni, sen 
jäsenvaltiot ja Turkki ovat toisistaan 
riippuvaisia; myöntää, että Turkilla on 

1. painottaa, että Euroopan unioni, sen 
jäsenvaltiot ja Turkki ovat toisistaan 
riippuvaisia; myöntää, että Turkilla on 
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talous- ja kasvupotentiaalia ja että sillä on 
huomattava merkitys energiavarmuuden 
kannalta; korostaa, että tällaista keskinäistä 
riippuvuutta täydentää unionin ja Turkin 
ulko-, turvallisuus- ja naapuruuspolitiikan 
mahdollinen synergia, joka hyödyttää 
molempia osapuolia ja kasvattaa 
kummankin vaikutusvaltaa; katsoo 
kuitenkin, että tällainen keskinäinen 
riippuvuus voi tuottaa myönteisiä tuloksia 
ainoastaan, jos sen lähtökohtina ovat
molemminpuolinen sitoumus, strateginen 
vuoropuhelu, uudistusprosessin ja 
uudistusten täytäntöönpano, Turkin ja sitä 
ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden väliset 
hyvät suhteet sekä vakaa yhteistyö;

talous- ja kasvupotentiaalia ja että sillä on 
huomattava merkitys energiavarmuuden 
kannalta; korostaa, että tällaista keskinäistä 
riippuvuutta täydentää unionin ja Turkin 
ulko-, turvallisuus- ja naapuruuspolitiikan 
mahdollinen synergia, joka hyödyttää 
molempia osapuolia ja kasvattaa 
kummankin vaikutusvaltaa; katsoo 
kuitenkin, että tällainen keskinäinen 
riippuvuus voi tuottaa myönteisiä tuloksia 
ainoastaan, jos sen lähtökohtina ovat
molemminpuolinen sitoumus, strateginen 
vuoropuhelu, uudistusprosessin ja 
uudistusten täytäntöönpano, Turkin ja sitä
ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden väliset 
hyvät suhteet sekä vakaa yhteistyö; on 
kuitenkin myös huolestunut siitä, miten 
Turkin talouskasvuun nähden 
noudattama lähestymistapa vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön, arkeologiseen 
perintöön ja sosiaalialaan; kehottaa 
Turkin hallitusta suojelemaan 
arkeologista ja ympäristöalan perintöä 
asettamalla pienemmät, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävät hankkeet etusijalle; 
pyytää EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään tässä yhteydessä 
täysimääräisesti kaikkia ehdokasvaltioille 
tarkoitettuja ja laajentumispolitiikkaan 
liittyviä EU:n välineitä;

Or. en

Tarkistus 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että EU:n ja Turkin välisen 
tulliliiton ansiosta Turkki on saavuttanut 
korkean lähentymistason tavaroiden 
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vapaan liikkuvuuden alalla ja että 
tulliliitto jatkaa kahdenvälisen kaupan –
joka oli arvoltaan yhteensä 
103 miljardia euroa vuonna 2010 –
edistämistä EU:n ja Turkin välillä; panee 
kuitenkin merkille, että Turkki ei pane 
tulliliittoa täysimääräisesti toimeen vaan 
soveltaa lainsäädäntöä, jolla rikotaan sen 
sitoumuksia liittyen kaupan teknisten 
esteiden, kuten tuontilupien, 
poistamiseen, kolmansista valtioista 
tuotavia ja EU:ssa vapaasti liikkuvia 
tavaroita koskeviin rajoituksiin, 
valtiontukeen, teollis- ja tekijänoikeuksien 
täytäntöönpanoon, uusien lääketuotteiden 
rekisteröintiä koskeviin vaatimuksiin ja 
syrjivään verokohteluun; korostaa, että 
tuotteiden markkinointia ja 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta 
koskeva uusi lainsäädäntökehys on vielä 
saatettava osaksi Turkin oikeusjärjestystä;

Or. en

Tarkistus 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. painottaa, että molempien osapuolien 
olisi aktiivisesti kehitettävä unionin ja 
Turkin ulko-, turvallisuus- ja 
naapuruuspolitiikan synergiaa, joka 
hyödyttää molempia osapuolia ja 
kasvattaa kummankin vaikutusvaltaa; 
katsoo kuitenkin, että tällainen 
keskinäinen riippuvuus voi tuottaa 
myönteisiä tuloksia ainoastaan, jos sen 
lähtökohtina ovat molemminpuolinen 
sitoumus, strateginen vuoropuhelu, 
uudistusprosessin ja uudistusten 
täytäntöönpano, Turkin ja sitä 
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ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden väliset 
hyvät suhteet sekä vakaa yhteistyö;

Or. en

Tarkistus 73
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä ja ilmaisee tukensa 
komissiolle sen johdosta, että EU:n ja 
Turkin välisten suhteiden edistämiseksi 
laaditaan uusi myönteinen 
toimintasuunnitelma, joka toteutuessaan 
tuottaa konkreettista hyötyä ja 
mahdollistaa sen, että EU pysyy 
vertailukohtana jatkettaessa uudistuksien 
toteuttamista Turkissa ja jotta Turkki 
lähestyisi EU:n jäsenyyskriteerien 
täyttämistä; katsoo, että olisi investoitava 
uudistettujen toimien toteuttamiseen 
luotaessa uusien lukujen avaamiselle 
suotuisia oloja;

Or. en

Tarkistus 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. panee merkille Turkin liike-elämän 
edustajien ilmaisemat huolenaiheet, jotka 
liittyvät Turkin kansalaisiin sovellettaviin 
voimassa oleviin viisumivaatimuksiin ja 
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turkkilaisia kuorma-autoja koskeviin 
kuljetuskiintiöihin sekä tulliliiton 
mukaisesti Turkkiin kohdistuviin 
yksipuolisiin velvoitteisiin, jotka liittyvät 
sen kauppasuhteisiin kolmansien 
valtioiden kanssa ja jotka johtuvat EU:n 
ja kyseisten valtioiden välillä 
allekirjoitetuista 
vapaakauppasopimuksista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jossa ei ole 
viisumivapautta; korostaa, että on tärkeää 
helpottaa liike-elämän edustajien, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
Euroopan unioniin; tukee toimia, joita 
komissio ja jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
viisumisäännöstön täytäntöön 
panemiseksi, viisumivaatimuksien 
yhdenmukaistamiseksi ja 
yksinkertaistamiseksi sekä viisumien 
myöntämistä helpottavien uusien 
keskuksien perustamiseksi Turkissa; 
vaatii Turkkia viipymättä 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen ja varmistamaan, 
että olemassa olevat kahdenväliset 
sopimukset pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön, kunnes kyseinen sopimus 
tulee voimaan; painottaa, että on tärkeää 
tiivistää yhteistyötä EU:n ja Turkin välillä 
maahanmuuton hallinnan ja 
rajavalvonnan alalla, ottaen muun 
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muassa huomioon EU:n alueelle Turkin 
kautta tulevien laittomien 
maahanmuuttajien korkean 
prosenttiosuuden; katsoo, että 
takaisinottosopimuksen tultua voimaan 
neuvoston olisi valtuutettava komissio 
käynnistämään viisumivuoropuhelu ja 
määrittelemään etenemissuunnitelma;

Or. en

Tarkistus 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. pahoittelee, että Turkki ei ole 
vieläkään pannut EY:n ja Turkin välisen 
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjaa 
täysimääräisesti täytäntöön; kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan sen 
täysimääräisesti, viipymättä ja 
syrjimättömästi täytäntöön; vaatii Turkkia 
poistamaan kaikki tavaroiden, mukaan 
lukien Kyproksesta tuotavat kulkuneuvot, 
vapaaseen liikkuvuuteen kohdistuvat 
rajoitukset ja panemaan tulliliiton 
täysimääräisesti täytäntöön, jotta 
päästään eteenpäin umpikujasta, johon 
Turkin EU:n jäsenyyttä koskevat 
neuvottelut ovat ajautuneet asianomaisten 
lukujen kohdalla;

Or. en

Tarkistus 77
Richard Howitt
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

2. tukee täysimääräisesti komissiota EU:n 
ja Turkin suhteita koskevan strategian 
päivittämisessä siten, että luodaan 
tiiviimpiä yhteyksiä sisäisten uudistuksien 
alalla, pyritään lähempään 
yhteensovittamiseen yhteisön säännöstöön 
nähden, jotta taataan 
liittymisneuvottelujen nopeampi 
edistyminen, parannetaan kauppa- ja 
taloussuhteita mukaan lukien 
mahdollisesti tulliliiton uudistaminen 
kattamaan julkiset hankinnat ja palvelut, 
laaditaan joustavampia 
viisumivaatimuksia, millä edistetään rajat 
ylittäviä liiketoiminta- ja 
koulutusyhteyksiä, sekä vahvistetaan 
EU:n ja Turkin välisen korkean tason 
vuoropuhelua ulkopolitiikan alalla; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin uusien neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen erityisesti ja ensisijaisesti 
oikeus- ja sisäasioiden (luvut 23 ja 24), 
kilpailun (luku 8) ja energian 
(luku 15) alalla; on vahvasti sitä mieltä, 
että Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

Or. en

Tarkistus 78
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 2. tunnustaa, että liittymisprosessin 
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koskevan strategian päivittämisessä;
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

edistyminen on edelleen pettymys, tukee 
EU:n ja Turkin suhteita koskevan 
komission strategian päivittämisaloitetta ja 
korostaa, että on panostettava 
aktiivisemmin ja voimakkaammin 
neuvottelulukujen avaamiseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin 
suhteita koskevan strategian 
päivittämisessä; katsoo, että on 
panostettava voimakkaammin
neuvottelulukujen avaamiselle suotuisten 
olosuhteiden luomiseen; on vahvasti sitä 
mieltä, että Turkin ja sitä ympäröivien 
EU:n jäsenvaltioiden suhteet ovat 
neuvottelujen ja vuoropuhelun uudelleen 
aloittamisen kannalta avainasemassa;

2. tukee komissiota kehitettäessä 
myönteistä strategiaa, jolla on tarkoitus 
tuoda uutta dynamiikkaa EU:n ja Turkin 
suhteisiin; katsoo, että on panostettava 
erityisesti neuvottelulukujen avaamiselle 
suotuisten olosuhteiden luomiseen 
oikeuden ja perusoikeuksien alalla 
tuottaen konkreettisia tuloksia ja etuja 
kummallekin osapuolelle; on vahvasti sitä 
mieltä, että Turkin ja sen naapureiden 
suhteet ovat avainasemassa 
muodostettaessa tiivistä ja kestävää 
suhdetta EU:hun;

Or. en

Tarkistus 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan myönteisen strategian
kehittämisessä, mitä neuvosto tuki 
5. joulukuuta 2011 antamissaan 
päätelmissä; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja kaikkien sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

Or. en

Tarkistus 81
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; on 
vahvasti sitä mieltä, että Turkin ja sitä 
ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden suhteet 
ovat neuvottelujen ja vuoropuhelun 
uudelleen aloittamisen kannalta 
avainasemassa;

Or. bg

Tarkistus 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
2 kohta



AM\888692FI.doc 47/294 PE478.719v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä siten, 
että katetaan yhteistä etua koskevien 
alojen laaja kirjo, kuten muun muassa 
poliittiset uudistukset, ulkopoliittinen 
vuoropuhelu, energia, kauppa, viisumit, 
liikkuvuus ja maahanmuutto sekä 
terrorismin torjunta; katsoo, että on 
panostettava voimakkaammin 
neuvottelulukujen avaamiselle suotuisten 
olosuhteiden luomiseen; on vahvasti sitä 
mieltä, että Turkin ja sitä ympäröivien 
EU:n jäsenvaltioiden suhteet ovat 
neuvottelujen ja vuoropuhelun uudelleen 
aloittamisen kannalta avainasemassa;

Or. en

Tarkistus 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä siten, 
että keskitytään parantamaan 
viisumijärjestelmää yhtä lailla Turkin 
kansalaisten kuin muiden 
ehdokasvaltioiden kansalaisten kannalta, 
ja siten, että varmistetaan tulliliiton 
tehokkaampi toiminta tarkastelemalla 
nykyisiä kaupan ongelmia ja Turkin 
huolenaiheita, jotka koskevat EU:n 
kolmansien valtioiden kanssa tekemiä 
vapaakauppasopimuksia; katsoo, että on 
panostettava voimakkaammin 
neuvottelulukujen avaamiselle suotuisten 
olosuhteiden luomiseen; on vahvasti sitä 
mieltä, että Turkin ja sitä ympäröivien 
EU:n jäsenvaltioiden suhteet ovat 
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neuvottelujen ja vuoropuhelun uudelleen 
aloittamisen kannalta avainasemassa;

Or. en

Tarkistus 84
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
toistaa neuvoston 11. joulukuuta 2006 
tekemät päätökset neuvottelulukujen 
avaamisesta ja sulkemisesta ja katsoo, että 
on panostettava voimakkaammin 
neuvottelulukujen avaamiselle suotuisten 
olosuhteiden luomiseen; on vahvasti sitä 
mieltä, että Turkin ja sitä ympäröivien 
EU:n jäsenvaltioiden suhteet ovat 
neuvottelujen ja vuoropuhelun uudelleen 
aloittamisen kannalta avainasemassa;

Or. en

Tarkistus 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen;
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ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

Or. en

Tarkistus 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen
kannalta avainasemassa;

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että Turkin on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet edistävät 
huomattavasti neuvottelujen ja 
vuoropuhelun uudelleen aloittamista;

Or. de

Tarkistus 87
Birgit Schnieber-Jastram

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden väliset suhteet ovat 
neuvottelujen ja vuoropuhelun uudelleen 
aloittamisen kannalta tärkeitä;
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Or. en

Tarkistus 88
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen eli 
toisin sanoen Ankaran pöytäkirjan 
täysimääräisen täytäntöönpanon kannalta 
avainasemassa;

Or. en

Tarkistus 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan strategian päivittämisessä; 
katsoo, että on panostettava 
voimakkaammin neuvottelulukujen 
avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että 
Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden suhteet ovat neuvottelujen 
ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen 
kannalta avainasemassa;

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita 
koskevan myönteisen strategian 
kehittämisessä; katsoo, että on 
panostettava voimakkaammin 
neuvottelulukujen avaamiselle suotuisten 
olosuhteiden luomiseen; on vahvasti sitä 
mieltä, että Turkin ja sitä ympäröivien 
EU:n jäsenvaltioiden suhteet ovat 
neuvottelujen ja vuoropuhelun uudelleen 
aloittamisen kannalta avainasemassa;
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Or. en

Tarkistus 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. panee merkille, että vaikka 
tuoteturvallisuuden alalla on saavutettu 
jonkin verran edistystä, esimerkiksi 
perustamalla markkinoiden valvonnasta 
ja tuotteiden turvallisuuden arvioinnista 
vastaava elin (Market Surveillance and 
Product Safety Assessment Board), johon 
kuuluvat asianomaiset markkinoiden 
valvontaviranomaiset, markkinoiden 
valvontatoimia varten osoitetaan yhä liian 
vähän rahoitusvaroja ja inhimillisiä 
varoja; panee merkille, että sovellettujen 
toimenpiteiden määrä on edelleen 
alhainen eikä tuoteturvallisuudesta 
annetun yleisen lainsäädännön 
muuttamista ole saatettu päätökseen;

Or. en

Tarkistus 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa, että hallituksen ja 
kansalaisyhteiskunnan välistä 
vuoropuhelua varten toteutettuja 
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järjestelyjä ei käytetä tehokkaasti ja 
kuluttajien kansalaisjärjestöt osallistuvat 
edelleen vain vähäisessä määrin 
poliittiseen päätöksentekoon ja lakien 
säätämiseen; kehottaa Turkin hallitusta 
ottamaan kuluttajajärjestöt 
täysimääräisesti mukaan 
lainsäädäntöprosessiin ja poliittiseen 
kuulemisprosessiin sekä toteuttamaan 
kaikkia tarvittavia toimia tukeakseen ja 
vahvistaakseen kuluttajaliikettä; 
kannustaa kuluttajajärjestöjä 
yhdistämään voimansa lisätäkseen 
edustavuuttaan mahdollisesti siten, että 
perustetaan kuluttajajärjestöjen liitto;

Or. en

Tarkistus 92
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 
tarkkailijat kiittelivät demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle tunnusomaisiksi; 
pitää tärkeänä vaalilain uudistamista ja 
parlamentaarista edustusta koskevan 
10 prosentin äänikynnyksen poistamista, 
koska se on korkein kynnysarvo 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden 
joukossa eikä heijasta Turkin 
yhteiskunnan moniarvoisuutta;

3. on tyytyväinen Turkin kesäkuussa 2011 
järjestettyihin vapaisiin ja 
oikeudenmukaisiin yleisiin vaaleihin, 
jotka kansainväliset tarkkailijat 
luokittelivat "demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle 
tunnusomaisiksi"; pitää tärkeänä Turkin 
vaalilain uudistamista ja ehdottaa, että 
Turkki harkitsisi alentavansa nykyistä 
10 prosentin äänikynnystä, jota puolueen 
parlamentaarinen edustus edellyttää;

Or. en



AM\888692FI.doc 53/294 PE478.719v01-00

FI

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

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 
tarkkailijat kiittelivät demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle tunnusomaisiksi; 
pitää tärkeänä vaalilain uudistamista ja 
parlamentaarista edustusta koskevan 
10 prosentin äänikynnyksen poistamista, 
koska se on korkein kynnysarvo Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioiden joukossa eikä 
heijasta Turkin yhteiskunnan 
moniarvoisuutta;

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 
tarkkailijat kiittelivät vapaiksi ja
oikeudenmukaisiksi; painottaa jälleen 
kerran, että Turkin on poistettava 
parlamentaarista edustusta koskeva 
10 prosentin äänikynnys, koska se on 
korkein kynnysarvo Euroopan neuvoston
jäsenvaltioiden joukossa;

Or. en

Tarkistus 94
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 
tarkkailijat kiittelivät demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle tunnusomaisiksi; 
pitää tärkeänä vaalilain uudistamista ja 
parlamentaarista edustusta koskevan 
10 prosentin äänikynnyksen poistamista, 
koska se on korkein kynnysarvo Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioiden joukossa eikä 
heijasta Turkin yhteiskunnan 

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 
tarkkailijat kiittelivät demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle tunnusomaisiksi; 
toistaa kehotuksensa, jotka on esitetty 
aiemmissa päätöslauselmissa 
vuosina 2006, 2007, 2009 ja 2010 ja 
joiden mukaan on tärkeää uudistaa 
vaalilakia ja poistaa parlamentaarista 
edustusta koskeva 10 prosentin 
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moniarvoisuutta; äänikynnys, koska se on korkein 
kynnysarvo Euroopan neuvoston 
jäsenvaltioiden joukossa eikä heijasta 
Turkin yhteiskunnan moniarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 95
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 
tarkkailijat kiittelivät demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle tunnusomaisiksi; 
pitää tärkeänä vaalilain uudistamista ja 
parlamentaarista edustusta koskevan 
10 prosentin äänikynnyksen poistamista, 
koska se on korkein kynnysarvo Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioiden joukossa eikä 
heijasta Turkin yhteiskunnan 
moniarvoisuutta;

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 
tarkkailijat kiittelivät demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle tunnusomaisiksi; 
vaatii Turkkia uudistamaan vaalilakia ja 
poistamaan parlamentaarista edustusta 
koskeva 10 prosentin äänikynnys, koska se 
on korkein kynnysarvo Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioiden joukossa eikä 
heijasta Turkin yhteiskunnan 
moniarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 96
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 
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tarkkailijat kiittelivät demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle tunnusomaisiksi; 
pitää tärkeänä vaalilain uudistamista ja 
parlamentaarista edustusta koskevan 
10 prosentin äänikynnyksen poistamista, 
koska se on korkein kynnysarvo Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioiden joukossa eikä 
heijasta Turkin yhteiskunnan 
moniarvoisuutta;

tarkkailijat kiittelivät demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle tunnusomaisiksi; 
pitää tärkeänä poliittisista puolueista 
annetun lain ja vaalilain uudistamista ja 
parlamentaarista edustusta koskevan 
10 prosentin äänikynnyksen poistamista –
koska se on korkein kynnysarvo Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioiden joukossa eikä 
heijasta Turkin yhteiskunnan 
moniarvoisuutta – sekä pakollisen 
kiintiöjärjestelmän käyttöön ottamista, 
jolla varmistetaan naisten tasapuolinen 
edustus vaaliluetteloissa; painottaa lisäksi 
niiden esteiden poistamista, jotka 
vaikeuttavat poliittisten ryhmien 
perustamista parlamentissa, jotta taataan 
parempi edustus ja lisätään turkkilaisen 
politiikan monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 
tarkkailijat kiittelivät demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle tunnusomaisiksi; 
pitää tärkeänä vaalilain uudistamista ja 
parlamentaarista edustusta koskevan 
10 prosentin äänikynnyksen poistamista, 
koska se on korkein kynnysarvo Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioiden joukossa eikä 
heijasta Turkin yhteiskunnan 
moniarvoisuutta;

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, 
joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin 
yleisiin vaaleihin, joissa oli korkea 
äänestysprosentti ja joita kansainväliset 
tarkkailijat kiittelivät demokraattisiksi, 
moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle 
kansalaisyhteiskunnalle tunnusomaisiksi; 
pitää tärkeänä vaalilain ja poliittisista 
puolueista annetun lain uudistamista ja 
parlamentaarista edustusta koskevan 
10 prosentin äänikynnyksen poistamista, 
koska se on korkein kynnysarvo Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioiden joukossa eikä 
heijasta Turkin yhteiskunnan 
moniarvoisuutta; korostaa myös, että on 
poistettava tekijät, jotka vaikeuttavat 
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poliittisen ryhmän perustamista 
parlamentissa ja talousarviovarojen 
myöntämistä; kehottaa korkeinta 
vaalilautakuntaa (Conseil supérieur des 
élections) tarkistamaan ennen 
parlamenttivaaleja ja niiden jälkeen 
tehtyjä vaalikelpoisuuden menettämistä 
koskevia päätöksiä riippumattomien 
ehdokkaiden kohdalla;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että Turkin hallitus on saanut 
vaalivoittonsa seurauksena poliittista 
voimaa, jotta se voi tarkastella valtioiden 
kiireellisimpiä ongelmia eli kestävän ja 
rauhanomaisen ratkaisun saavuttamista 
kurdikysymykseen ja demokraattisemman 
ja kansalaismyönteisemmän perustuslain 
laatimista; pahoittelee tältä osin, että 
Turkin suuren kansalliskokouksen 
yhdeksän jäsentä, Kemal Aktaş, Faysal 
Sarıyıldız, Gülser Yıldırım, Ibrahim 
Ayhan, Hatip Dicle, Selma Irmak (BDP), 
Mustafa Balbay, Mehmet Haberal (CHP) 
ja Engin Alan (MHP), ovat edelleen 
vangittuina;

Or. en

Tarkistus 99
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on tyytyväinen Turkin tasavallan uuden 
hallituksen päätökseen perustaa EU-
asioiden ministeriö, koska se osoittaa 
tietoisuutta siitä, että uudet toimet, 
sitoutuminen ja vuoropuhelu ovat 
äärimmäisen tärkeitä;

Poistetaan.

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on tyytyväinen Turkin tasavallan uuden 
hallituksen päätökseen perustaa EU-
asioiden ministeriö, koska se osoittaa 
tietoisuutta siitä, että uudet toimet, 
sitoutuminen ja vuoropuhelu ovat 
äärimmäisen tärkeitä;

4. on tyytyväinen Turkin tasavallan uuden 
hallituksen päätökseen perustaa EU-
asioiden ministeriö, koska se osoittaa 
tietoisuutta siitä, että uudet toimet, 
sitoutuminen ja vuoropuhelu ovat 
äärimmäisen tärkeitä; on myös tyytyväinen 
28. syyskuuta 2011 allekirjoitettuun 
yhteisymmärryspöytäkirjaan, joka koskee 
turkkilaisten virkamiesten lähettämistä 
Euroopan komissioon, korostaen samalla, 
että on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä 
Euroopan parlamentin kanssa 
kokemuksien vaihtamiseksi EU:n 
kriteereistä ja yhteisön säännöstöstä;

Or. en

Tarkistus 101
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa Turkin kansalliskokouksen 
tärkeästä roolista Turkin demokraattisen 
järjestelmän keskuksena ja korostaa, että 
Turkin kansalliskokouksella on siksi tärkeä 
rooli kaikkien poliittisten puolueiden, 
valvontaan perustuvana foorumina, ja 
painottaa kansalliskokouksen panosta 
demokraattiseen vuoropuheluun ja 
kaikenkattavan uudistusprosessin 
edistämiseen;

5. muistuttaa Turkin kansalliskokouksen 
tärkeästä roolista Turkin demokraattisen 
järjestelmän keskuksena ja korostaa, että 
Turkin kansalliskokouksella on siksi tärkeä 
rooli kaikkien niiden turkkilaisten 
poliittisten puolueiden foorumina, jotka 
ovat sanoutuneet irti väkivallasta ja ovat 
sitoutuneet täysimääräisesti demokratiaan 
ja uudistusprosessiin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa Turkin kansalliskokouksen 
tärkeästä roolista Turkin demokraattisen 
järjestelmän keskuksena ja korostaa, että 
Turkin kansalliskokouksella on siksi 
tärkeä rooli kaikkien poliittisten 
puolueiden, valvontaan perustuvana 
foorumina, ja painottaa kansalliskokouksen 
panosta demokraattiseen vuoropuheluun ja 
kaikenkattavan uudistusprosessin 
edistämiseen;

5. muistuttaa Turkin kansalliskokouksen 
tärkeästä roolista Turkin demokraattisen 
järjestelmän keskuksena ja korostaa, että 
Turkin kansalliskokouksen on siksi
omaksuttava vahvempi rooli kaikkien 
poliittisten puolueiden valvontaan 
perustuvana foorumina, ja painottaa 
kansalliskokouksen panosta 
demokraattiseen vuoropuheluun ja 
kaikenkattavan uudistusprosessin 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 103
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
5 kohta



AM\888692FI.doc 59/294 PE478.719v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa Turkin kansalliskokouksen 
tärkeästä roolista Turkin demokraattisen 
järjestelmän keskuksena ja korostaa, että 
Turkin kansalliskokouksella on siksi tärkeä 
rooli kaikkien poliittisten puolueiden, 
valvontaan perustuvana foorumina, ja 
painottaa kansalliskokouksen panosta 
demokraattiseen vuoropuheluun ja 
kaikenkattavan uudistusprosessin 
edistämiseen;

5. muistuttaa Turkin kansalliskokouksen 
tärkeästä roolista Turkin demokraattisen 
järjestelmän keskuksena ja korostaa, että 
Turkin kansalliskokouksella on siksi tärkeä 
rooli kaikkien poliittisten puolueiden, 
valvontaan perustuvana foorumina, ja 
painottaa kansalliskokouksen panosta 
demokraattiseen vuoropuheluun ja 
kaikenkattavan uudistusprosessin 
edistämiseen; on huolissaan siitä, että 
sekulaariseen valtioon kohdistuu 
huomattavia paineita;

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa Turkin kansalliskokouksen 
tärkeästä roolista Turkin demokraattisen 
järjestelmän keskuksena ja korostaa, että 
Turkin kansalliskokouksella on siksi tärkeä 
rooli kaikkien poliittisten puolueiden, 
valvontaan perustuvana foorumina, ja 
painottaa kansalliskokouksen panosta 
demokraattiseen vuoropuheluun ja 
kaikenkattavan uudistusprosessin 
edistämiseen;

5. muistuttaa Turkin kansalliskokouksen 
tärkeästä roolista Turkin demokraattisen 
järjestelmän keskuksena ja korostaa, että 
Turkin kansalliskokouksella on siksi tärkeä 
rooli kaikkien poliittisten puolueiden, 
valvontaan perustuvana foorumina, ja 
painottaa kansalliskokouksen panosta 
demokraattiseen vuoropuheluun ja 
kaikenkattavan uudistusprosessin 
edistämiseen; kehottaa Turkin hallitusta 
kunnioittamaan parlamentaarista 
koskemattomuutta ja toteuttamaan toimia 
vangittujen parlamentin jäsenien 
vapauttamiseksi;

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

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; pitää 
myönteisenä, että 12. syyskuuta 1980 
tehdystä vallankaappauksesta vastuussa 
olevat tahot on nyt pantu syytteeseen; 
katsoo, että kyseiset oikeudenkäynnit 
tarjoavat tilaisuuden vahvistaa 
luottamusta Turkin demokratian 
asianmukaista toimintaa kohtaan; 
painottaa vastaajien menettelyllisten 
oikeuksien merkitystä; ilmaisee täyden 
tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään 
demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, 
perusoikeuksien ja -vapauksien, 
moniarvoisuuden, osallisuuden ja
yhtenäisyyden toteutumista Turkin 
yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
kuitenkin täyden tukensa Turkin täysin 
uuden perustuslain laatimiselle; se korvaa 
nykyisen perustuslain, joka Turkki 
pakotettiin hyväksymään vuoden 1980 
sotilaallisen vallankaappauksen jälkeen; 
painottaa, että tällaisella demokraattisella 
perustuslailla on edistettävä 
oikeusvaltioperiaatetta, perusoikeuksien ja 
-vapauksien soveltamista, kansalaisuuden 
vahvistamista, uskonnon erottamista 
valtiosta, asevoimien asettamista 
siviilihallinnon alaisuuteen, poliittista 
moniarvoisuutta ja vähemmistöjen 
tasapuolista kohtelua;

Or. en

Tarkistus 107
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
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merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
puolueiden tarkoituksenmukaisesta ja 
asianmukaisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen;

Or. en

Tarkistus 108
Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uudelle 
perustuslaille ja katsoo, että se on 
mahdollisuus, jolla edistetään 
demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, 
perusoikeuksien ja -vapauksien, 
moniarvoisuuden, osallisuuden ja 
yhtenäisyyden toteutumista Turkin 
yhteiskunnassa; painottaa voimakkaasti 
tarvetta jatkaa uuden perustuslain 
laatimisprosessin valmistelua ja korostaa, 
että siitä on tehtävä aidosti osallistava 
prosessi, jonka aktiivisina osapuolina ovat 
kaikki poliittiset puolueet ja 
kansalaisyhteiskunta; panee näin ollen
tyytyväisenä merkille päätöksen kaikkien 
poliittisten voimien tasapuolisesta 
edustuksesta perustuslaillisessa 
sovittelukomiteassa ja vaatimuksen 
perustaa perustuslainlaadintaprosessi 
kaikkien yhteiskuntasektoreiden 
mahdollisimman laajaan kuulemiseen 
tiiviisti kansalaisyhteiskuntaan
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nojautuvassa prosessissa;

Or. en

Tarkistus 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden, hyvän hallintotavan ja 
vastuuvelvollisuuden sekä yhtenäisyyden 
toteutumista Turkin yhteiskunnassa; 
ilmaisee huolestumisensa Turkin 
yhteiskunnan meneillään olevasta 
jakautumisesta ja siitä, että instituutioiden 
riippumattomuuteen ei luoteta; panee 
tyytyväisenä merkille päätöksen kaikkien 
poliittisten voimien tasapuolisesta 
edustuksesta perustuslaillisessa 
sovittelukomiteassa ja vaatimuksen 
perustaa perustuslainlaadintaprosessi 
kaikkien yhteiskuntasektoreiden 
mahdollisimman laajaan kuulemiseen 
tiiviisti kansalaisyhteiskuntaan 
nojautuvassa prosessissa; kehottaa 
komissiota esittämään 
AFET-valiokunnalle yksityiskohtaisen 
kertomuksen täytäntöönpanotoimista 
ennen kesää;

Or. en
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Tarkistus 110
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, kuten erityisesti ilmaisun- ja 
lehdistönvapauden, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

Or. en

Tarkistus 111
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
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uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa
prosessissa;

uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen Turkin 
kansalaisyhteiskunnan aidosti 
osallistavassa prosessissa;

Or. en

Tarkistus 112
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa; kehottaa kaikkia 
asianomaisia poliittisia puolueita ja 
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toimijoita suhtautumaan myönteisesti ja 
rakentavasti uudesta perustuslaista 
käytäviin neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa 
vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa; kehottaa kaikkia poliittisia 
puolueita ja toimijoita suhtautumaan 
myönteisesti ja rakentavasti uuteen 
perustuslakiin;

Or. en

Tarkistus 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa vuoden 
2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, 
osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista 
Turkin yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa vuoden 
2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee 
täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa 
mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla voidaan edistää
demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, 
perusoikeuksien ja -vapauksien, 
moniarvoisuuden, osallisuuden ja 
yhtenäisyyden toteutumista Turkin 
yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä 
merkille päätöksen kaikkien poliittisten 
voimien tasapuolisesta edustuksesta 
perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja 
vaatimuksen perustaa 
perustuslainlaadintaprosessi kaikkien 
yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti 
kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa 
prosessissa;

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kannustaa Turkkia hyväksymään 
nykyaikaisen perusvapaussopimuksen, 
joka perustuu ja on verrattavissa 
olemassa oleviin eurooppalaisiin ja 
maailmanlaajuisiin ihmisoikeuslähteisiin, 
kuten erityisesti EU:n 
perusoikeuskirjaan;
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Or. en

Tarkistus 116
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa hallituksen ja opposition 
välisten rauhanomaisten ja rakentavien 
suhteiden merkitystä tehokkaan 
uudistusprosessin ennakkoedellytyksenä; 
muistuttaa, että aidosti demokraattisen ja 
moniarvoisen yhteiskunnan on 
perustuttava kaikkina aikoina hallituksen 
ja opposition muodostamaan kahteen 
pilariin sekä niiden väliseen jatkuvaan 
vuoropuheluun ja yhteistyöhön;

Or. en

Tarkistus 117
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. painottaa, että uudessa perustuslaissa 
olisi ylläpidettävä kaikkien ryhmien ja 
yksilöiden oikeuksia Turkissa, taattava 
vallanjako, varmistettava 
tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus ja 
turvattava armeijan asettaminen 
täydellisesti siviilivalvontaan;

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

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kannustaa Turkkia hyödyntämään 
perustuslain laatimisprosessia 
tilaisuutena kehittää realistisempaa ja 
demokraattisempaa identiteettiä, jotta olisi 
mahdollista tunnustaa täysimääräisesti ja 
osallistaa turkkilaisenemmistön rinnalla 
tasapuolisesti kaikki Turkissa asuvat 
vähemmistöryhmät, kuten kurdit, lazit, 
tšerkessit, romanit, aleviitit, syyrialaiset, 
arabit, kreikkalaiset, armenialaiset, 
juutalaiset ja muut; katsoo, että 
nykyisessä perustuslaissa esitetyt 
viittaukset turkkilaisuuteen eivät vastaa 
Turkin yhteiskunnan monimuotoisuutta 
ja että nykyaikaisen kansalaisuuden olisi 
oltava luonteeltaan muunlainen kuin 
etnisyyteen perustuva;

Or. en

Tarkistus 119
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. suosittelee, että uudessa 
perustuslaissa vältettäisiin 
määrittelemästä turkkilaista etnistä 
identiteettiä, koska se saattaisi heikentää 
vähemmistöjen suojelemista syrjinnältä; 
korostaa myös, että uudessa 
perustuslaissa olisi varmistettava selvä 
vallanjako Turkissa;
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. pitää myönteisenä päätöstä, jolla 
pyritään varmistamaan, että kaikki 
poliittiset voimat ovat tasapuolisesti 
edustettuina perustuslaillisessa 
sovittelukomiteassa, ja sitoutumista 
perustamaan laatimisprosessi 
kansalaisyhteiskunnan laaja-alaiselle 
kuulemiselle; panee merkille, että 
kaikkien sidosryhmien on pyrittävä 
kompromissiin perustuvaan aitoon 
yhteisymmärrykseen; vaatii tiivistämään 
perustuslain uudistamista koskevaa 
keskustelua kaikilla Turkin yhteiskunnan 
tasoilla;

Or. en

Tarkistus 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin 
parantaa siviilihenkilöiden suorittamaa 
armeijan valvontaa erityisesti 
tilintarkastusoikeutta koskevan lain 
antamiseen joulukuussa 2010, jonka 
nojalla siviilihenkilöt voivat valvoa 
armeijan varainkäyttöä;

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin
parantaa siviilihenkilöiden suorittamaa 
armeijan valvontaa ja erityisesti 
tilintarkastusoikeutta koskevan lain 
antamiseen joulukuussa 2010, jonka nojalla 
siviilihenkilöt voivat valvoa armeijan 
varainkäyttöä;

7. kannattaa demokraattisten poliittisten 
instituutioiden täyttä valvontavaltaa 
armeijan osalta; kannattaa tämän vuoksi 
jatkuvia pyrkimyksiä parantaa 
siviilihenkilöiden suorittamaa armeijan
valvontaa ja erityisesti 
tilintarkastusoikeutta koskevan lain 
antamiseen joulukuussa 2010, jonka nojalla 
siviilihenkilöt voivat valvoa armeijan 
varainkäyttöä;

Or. el

Tarkistus 123
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin 
parantaa siviilihenkilöiden suorittamaa 
armeijan valvontaa erityisesti 
tilintarkastusoikeutta koskevan lain 
antamiseen joulukuussa 2010, jonka 
nojalla siviilihenkilöt voivat valvoa 
armeijan varainkäyttöä;

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin 
parantaa entisestään siviilihenkilöiden 
suorittamaa armeijan valvontaa ottaen 
erityisesti huomioon, että 
tilintarkastusoikeutta koskeva laki 
annettiin joulukuussa 2010: siinä taataan, 
että siviilihenkilöt voivat valvoa armeijan 
varainkäyttöä; korostaa kuitenkin, että 
armeijan tunnustukseton 
koskemattomuus ja sen toimintavalmiudet 
on taattava jatkossakin Turkin 
Nato-jäsenyyden merkitystä silmällä 
pitäen;

Or. en
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Tarkistus 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin 
parantaa siviilihenkilöiden suorittamaa 
armeijan valvontaa ja erityisesti 
tilintarkastusoikeutta koskevan lain 
antamiseen joulukuussa 2010, jonka nojalla
siviilihenkilöt voivat valvoa armeijan 
varainkäyttöä;

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin 
parantaa siviilihenkilöiden suorittamaa 
armeijan valvontaa ja erityisesti 
tilintarkastusoikeutta koskevan lain 
antamiseen joulukuussa 2010, jonka nojalla
parlamentti voi valvoa armeijan 
varainkäyttöä; vaatii, että santarmeja ja 
aseistettuja joukkoja koskeva lainkäyttö 
on saatettava siviilioikeudellisen 
lainkäyttövallan piiriin;

Or. en

Tarkistus 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin 
parantaa siviilihenkilöiden suorittamaa 
armeijan valvontaa ja erityisesti 
tilintarkastusoikeutta koskevan lain 
antamiseen joulukuussa 2010, jonka nojalla
siviilihenkilöt voivat valvoa armeijan 
varainkäyttöä;

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin 
parantaa siviilihenkilöiden suorittamaa 
armeijan valvontaa ja erityisesti 
tilintarkastusoikeutta koskevan lain 
antamiseen joulukuussa 2010, jonka nojalla
siviilihenkilöt voivat valvoa armeijan 
varainkäyttöä; pahoittelee kuitenkin 
kielteisiä seurauksia, joita 
tilintarkastustuomioistuimesta annetun 
lain poikkeussäännöksistä (44 artikla) 
seuraa armeijan varainkäytön kannalta, 
mikä on johtanut avoimuuden 
puutteeseen yhdessä valtion tärkeimmistä 
budjettikohdista; katsoo, että armeijan 
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hyväksi tehty vastaava poikkeus 
oikeusasiamiehestä annetussa laissa 
osoittaa, että armeijan institutionaalinen 
valvonta on ponnetonta; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin 
parantaa siviilihenkilöiden suorittamaa 
armeijan valvontaa ja erityisesti 
tilintarkastusoikeutta koskevan lain 
antamiseen joulukuussa 2010, jonka nojalla
siviilihenkilöt voivat valvoa armeijan 
varainkäyttöä;

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin 
parantaa siviilihenkilöiden suorittamaa 
armeijan valvontaa ja erityisesti 
tilintarkastusoikeutta koskevan lain 
antamiseen joulukuussa 2010, jonka nojalla
siviilihenkilöt voivat valvoa armeijan 
varainkäyttöä; kehottaa tuomioistuimia 
lisäämään armeijan varainkäyttöä 
koskevia valvontatoimia; kehottaa 
ottamaan uudelleen käyttöön 
santarmilaitokseen ja 
sotilastuomioistuinjärjestelmään 
kohdistuvan siviilivalvonnan;

Or. en

Tarkistus 127
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin

8. painottaa, että oikeuslaitoksen 
meneillään olevien uudistuksien olisi 
pysyttävä nykyisen uudistusprosessin 
kärjessä, kuten kaikkien EU:n 
ehdokasvaltioiden kohdalla, ja että 
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riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

uudistuksien olisi johdettava 
nykyaikaisen, tehokkaan ja täysin 
riippumattoman turkkilaisen 
oikeuslaitoksen luomiseen, joka olisi 
poliittisen vaikutusvallan 
ulottumattomissa ja keskittyisi 
tarkastelemaan yksilöiden oikeuksia ja 
vapauksia; on tyytyväinen tuomareiden ja 
syyttäjien korkeaa neuvostoa (korkea 
neuvosto) ja perustuslakituomioistuinta 
koskevan lain antamiseen tiiviissä 
yhteistyössä Venetsian komission kanssa 
sekä oikeusministeriön päätökseen 
perustaa ihmisoikeuksien pääosasto; pitää 
lisäksi myönteisenä hallituksen toimia, 
joiden tarkoituksena on esitellä 
oikeudellinen uudistuspaketti: se kattaa 
oikeuslaitoksen uudistusstrategian ja sen 
toimintasuunnitelman tarkistamisen 
kaikkien sidosryhmien, kuten 
asianajajayhdistyksien ja 
asiaankuuluvien kansalaisjärjestöjen, 
osallistuessa menettelyyn;

Or. en

Tarkistus 128
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä 
Venetsian komission kanssa; painottaa, 

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistus on välttämätön 
ennakkoedellytys, jotta Turkin 
uudistuspyrkimykset onnistuvat, ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään lain mukaan ja
tosiasiassa, jotta kaikille kansalaisille 
taataan asianmukainen oikeusprosessi;
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että on tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta 
voidaan varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä 
Venetsian komission kanssa; painottaa, 
että on tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta 
voidaan varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistus on välttämätön 
ennakkoedellytys, jotta Turkin 
uudistuspyrkimykset onnistuvat, ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään, jotta kaikille 
kansalaisille taataan asianmukainen 
oikeusprosessi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava täysin 
riippumattomaan, puolueettomaan, 
nykyaikaiseen ja tehokkaaseen 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto; katsoo, että 
hallituksen ei pidä pyrkiä vaikuttamaan 
valtion syyttäjien ja tuomareiden 
riippumattomasti hoitamiin tehtäviin; 
katsoo, että kansalaisten on sallittava ja 
voitava puolustaa itseään 
tuomioistuimissa omalla äidinkielellään;

Or. en

Tarkistus 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
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uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto; on tyytyväinen 
hallituksen toteuttamiin toimiin 
vuonna 2009 hyväksytyn oikeuslaitoksen 
uudistusstrategian ja sen 
toimintasuunnitelman tarkistamiseksi 
kaikkien oikeudellisten sidosryhmien, 
asianajajayhdistyksien ja alalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen, osallistuessa 
menettelyyn;

Or. en

Tarkistus 132
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja 

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) – jonka olisi 
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perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

toimittava riippumattomana elimenä – ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

Or. en

Tarkistus 133
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (HSYK) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; kannustaa Turkin 
viranomaisia tarkastelemaan jäljellä 
olevia huolenaiheita, kuten HSYK:hon 
nähden noudatettavaa valintamenettelyä, 
oikeusministerin roolia kyseisen elimen 
kehyksessä sekä tuomareiden ja syyttäjien 
nimitysmenettelyä; painottaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
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kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

Or. en

Tarkistus 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän 
uudistuksen on oltava Turkin 
uudistuspyrkimysten kärjessä ja että 
kyseisen uudistuksen on johdettava 
nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan 
oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; huolestuneena siitä, 
että oikeusministerin rooli korkeassa 
neuvostossa ja tuomareiden nimittäminen 
saattavat vaikuttaa haitallisesti 
riippumattomuuteen, ja kehottaen 
varmistamaan, että korkean neuvoston 
päätöksenteko on avointa ja että 
tuomioistuimet valvovat sitä, painottaa, 
että on tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta 
voidaan varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä; on tyytyväinen 
oikeusministeriön päätökseen perustaa 
ihmisoikeuksien pääosasto;

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

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. on tyytyväinen oikeusministeriön 
päätökseen perustaa ihmisoikeuksien 
pääosasto; on myös tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa 
neuvostoa (korkea neuvosto) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain 
antamiseen tiiviissä yhteistyössä 
Venetsian komission kanssa; painottaa, 
että on tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta 
voidaan varmistaa mahdollisuus tarkistaa 
oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston 
tekemät ensimmäisen asteen päätökset 
ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja 
kuritoimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 136
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. on huolestunut Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen Turkkia 
vastaan antamien päätöksien suuresta 
määrästä asioissa, joissa Turkin 
tuomioistuinlaitoksen havaittiin joko 
jättäneen ihmisoikeusrikkomukset 
selvittämättä tai suoranaisesti 
aiheuttaneen niitä; on tyytyväinen 
ihmisoikeuksien pääosaston 
perustamiseen oikeusministeriön 
yhteyteen; pääosaston tärkeimpänä 
tehtävänä olisi oltava 
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ihmisoikeusrikkomuksien estäminen 
erityisesti varmistamalla, että Turkki 
panee Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen päätökset 
täysimääräisesti ja tosiasiallisesti 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 137
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että 
perustuslakituomioistuinta koskevassa 
uudessa lainsäädännössä olisi 
varmistettava, että kyseinen oikeudellinen 
elin voi arvioida ja tarkistaa Turkin 
lainsäädännön yhdenmukaisuutta Turkin 
ratifioimiin kansainvälisiin sopimuksiin 
nähden, joita ovat esimerkiksi Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimus;

Or. en

Tarkistus 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että Hrant Dinkin 
tapauksessa annettu päätös on jälleen 
esimerkki Turkin oikeudelliseen 
järjestelmään liittyvistä puutteista ja 
Turkissa toteutettujen tutkimuksien 
rajallisuudesta, minkä vuoksi oikeus ja 
oikeudenmukaisen kohtelun saaminen 
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jättävät toivomisen varaa mutta ovat 
samalla osa epäoikeudenmukaisuuden 
ongelmaa sen ratkaisemisen sijaan; 
korostaa tässä yhteydessä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen vuonna 2010 
antamaa päätöstä, jonka mukaan Turkki 
ei ollut toteuttanut tehokkaita tutkimuksia 
Hrant Dinkin murhan johdosta; katsoo, 
että kyseisellä oikeudenkäynnillä 
testataan oikeusvaltioperiaatetta ja 
tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta 
Turkissa ja että se on myös tilaisuus 
paljastaa niin sanottu "syvä valtio", 
rikolliset ja korkeiden virkamiehien 
osallisuus Hrant Dinkin ja useiden 
muiden toimittajien aikaisempiin 
murhiin;

Or. en

Tarkistus 139
Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa 
ajassa tapahtuvaan oikeudenkäyntiin 
toteutuu, mukaan lukien oikeus saada 
tutustua raskauttaviin todisteisiin 
oikeudenkäynnin varhaisvaiheessa ja 
riittävien takeiden turvaaminen kaikille 
epäillyille; on erittäin huolestunut 
oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta
on tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön

9. on tyytyväinen hallituksen ilmoitukseen 
oikeuslaitoksen uudistuspaketista; on 
kuitenkin edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole vieläkään parannettu 
riittävästi sen varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja nopeaan
oikeudenkäyntiin toteutuu, mukaan lukien 
muun muassa oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin ja 
oikeudenkäyntiasiakirjoihin 
oikeudenkäynnin varhaisvaiheessa ja 
riittävien menettelyllisten takeiden 
turvaaminen jokaiselle epäillylle; on 
erittäin huolestunut oikeudenkäyntiä 
edeltävän tutkintavankeuden liiallisesta 
pituudesta, joka voi tällä hetkellä olla jopa 
kymmenen vuotta ja josta on tullut itse 
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ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

asiassa rangaistus ilman oikeudenkäyntiä; 
kehottaa Turkin kansalliskokousta 
uudistamaan lainsäädännön, myös 
tutkintavankeuden käytön ja keston 
kohdalla, Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen ja muiden 
Euroopan neuvoston normien mukaisesti; 
katsoo, että assize courts -tuomioistuimet, 
joilla on vastaava toimivalta kuin entisillä 
valtion turvallisuusasioita käsittelevillä 
tuomioistuimilla, ovat oikeuden hengen ja 
oikeusvaltioperiaatteen vastaisia;

Or. en

Tarkistus 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa 
ajassa tapahtuvaan oikeudenkäyntiin
toteutuu, mukaan lukien oikeus saada 
tutustua raskauttaviin todisteisiin 
oikeudenkäynnin varhaisvaiheessa ja 
riittävien takeiden turvaaminen kaikille 
epäillyille; on erittäin huolestunut 
oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjen tehokkuutta 
ja niitä koskevia sääntöjä ei ole parannettu 
riittävästi oikeudenmukaisten ja 
kohtuullisessa ajassa tapahtuvien 
oikeudenkäyntien varmistamiseksi; tämä 
on vaikuttanut kielteisesti oikeuteen saada 
tutustua raskauttaviin todisteisiin 
oikeudenkäynnin varhaisvaiheessa ja 
riittävien takeiden turvaamiseen kaikille 
epäillyille; on erittäin huolestunut 
oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti; vaatii 
hallitusta jatkamaan uudistustoimiaan ja 
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tarkistamaan terrorismin vastaista lakia 
(TMK) ja Turkin rikoslakia (TCK) sekä 
erityisesti TMK:n 125, 216, 301 ja 
314 artiklan määräyksiä ja TCK:n 6 ja 
7 artiklan määräyksiä; parlamentin 
tilapäinen valtuuskunta, jonka tehtävänä 
on tarkkailla toimittajien 
oikeudenkäyntejä Turkissa, seuraa 
edelleen tilanteen kehittymistä1;

Or. en

Tarkistus 141
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta 
on tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä ei ole 
parannettu riittävästi sen varmistamiseksi, 
että oikeus oikeudenmukaiseen ja 
kohtuullisessa ajassa tapahtuvaan 
oikeudenkäyntiin toteutuu, mukaan lukien 
oikeus saada tutustua raskauttaviin 
todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta sekä 
kannustaa hallitusta laajentamaan 
vaihtoehtojen soveltamisalaa ja 
tarkistamaan tutkintavankeutta koskevaa 
voimassa olevaa lainsäädäntöä ottaen 
oppia EU:n jäsenvaltioiden parhaista 
käytännöistä;

Or. en
                                               
1 On tyytyväinen oikeusministeriön 19. tammikuuta laatimaan lakialoiteluonnokseen.
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Tarkistus 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

9. on edelleen vakavasti huolestunut siitä, 
että oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on myös 
edelleen erittäin huolestunut 
oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
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sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävien 
tutkintavankeusjaksojen liiallisesta 
pituudesta, joka voi tällä hetkellä olla jopa 
kymmenen vuotta ja joka on johtanut 
siihen, että tutkintavankeudesta on tullut 
itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeuden poikkeuksellista 
luonnetta koskevan lainsäädännön 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti ja 
määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 144
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
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tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti; on tältä 
osin tyytyväinen oikeusministeriössä 
hiljattain laadittuun lakiluonnokseen: 
siinä esitetään selkeä luettelo kriteereistä, 
jotka on täytettävä vangitsemispäätöksen 
tekemiseksi;

Or. en

Tarkistus 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
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tutkintavankeusajan mukaisesti; tutkintavankeusajan mukaisesti; kiinnittää 
myös huomiota Turkin velvollisuuteen 
noudattaa ehdottomasti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan, joka 
koskee oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan 
kuluessa, mukaista sitoumustaan, 
erityisesti perustamalla 
vetoomustuomioistuimia oikeudellisen 
järjestelmänsä kehykseen ja 
vahvistamalla korkeimpien oikeuksien 
valmiuksia;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti; on tältä 
osin tyytyväinen Turkin hallituksen 
parhaillaan toteuttamiin toimiin 
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vangitsemismenettelyjä koskevan 
lainsäädännön tarkistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 147
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti; on 
huolestunut nuorten vankien suuresta 
määrästä: vangittuina on 2 500 iältään 
12–18-vuotiasta nuorta;

Or. en

Tarkistus 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti;

9. on edelleen huolestunut siitä, että 
oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia 
sääntöjä ei ole parannettu riittävästi sen 
varmistamiseksi, että oikeus 
oikeudenmukaiseen ja kohtuullisessa ajassa 
tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, 
mukaan lukien oikeus saada tutustua 
raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin 
varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin 
huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on 
johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on 
tullut itse asiassa rangaistus ilman 
oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön 
ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan 
unionin keskimääräisen 
tutkintavankeusajan mukaisesti; on 
tyytyväinen Turkin hallituksen hiljattain 
toteuttamiin toimiin vangitsemispäätöksiä 
koskevien konkreettisten ja 
ymmärrettävien kriteerien 
määrittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 149
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. on tyytyväinen hallituksen toimiin, 
joilla laajennetaan oikeudenkäyntiä 
edeltävälle tutkintavankeudelle 
vaihtoehtoisten menettelyjen 
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soveltamisalaa ja määritellään 
konkreettisemmin oikeudenkäyntiä 
edeltävän tutkintavankeuden syyt; on 
tyytyväinen oikeuslaitoksen työmäärän 
vähentämiseksi viime vuosina 
toteutettujen sääntelytoimien ja 
hallinnollisten toimien tuloksiin ja 
kannustaa hallitusta keskittymään 
enemmän ongelman ratkaisemiseksi 
toteutettaviin tutkimuksiin;

Or. en

Tarkistus 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. esittää huolenaiheensa, jotka liittyvät 
toimittaja Hrant Dinkin murhaa koskevan 
oikeudenkäynnin lopputulokseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pahoittelee, että niin sanottujen 
KCK-operaatioiden yhteydessä tuhannet 
kurdiaktivistit, joista kuusi valittiin 
myöhemmin parlamentin jäseniksi 
demokraattisilla vaaleilla, 16 toimi 
paikallisina kaupunginjohtajina, 
kymmenet kaupunginvaltuustojen 
jäseninä ja BDP-puolueen (rauhan ja 
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demokratian puolue) jäseninä sekä 
ihmisoikeusjärjestön johtokunnan 
jäseninä ja osastonjohtajina, ovat olleet 
pidätettyinä vuodesta 2009 alkaen; ottaa 
huomioon, että vuoden 2011 
loppupuolella operaatioita laajennettiin 
kohdistumaan kurdiasianajajiin ja 
-toimittajiin, BDP-puolueen 
neuvonantajana perustuslakiuudistuksen 
yhteydessä toimineeseen tutkijaan ja 
kustantajaan;

Or. en

Tarkistus 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa Turkin hallitusta 
toteuttamaan toimia käsittelyä odottavien 
oikeustapauksien suurta määrää 
koskevan ongelman ratkaisemiseksi ja 
ottamaan tässä tarkoituksessa alueelliset 
vetoomustuomioistuimet – joiden oli 
tarkoitus olla toimintavalmiudessa 
kesäkuuhun 2007 mennessä –
mahdollisimman pian käyttöön sekä 
keskittymään tuomareiden 
kouluttamiseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. korostaa jokaisen kansalaisen 
tärkeää oikeutta asianmukaiseen 
puolustukseen oikeudenkäynneissä ja 
muistuttaa, että valtion tehtävänä on taata 
oikeusturvan saaminen; muistuttaa myös, 
että asianajajilla on oltava siviili- ja 
rikosoikeudellinen immuniteetti liittyen 
kirjallisten tai suullisten 
oikeudenkäyntitoimien yhteydessä 
vilpittömässä mielessä annettuihin 
asiaankuuluviin lausumiin tai heidän 
osallistuessaan ammatillisessa 
ominaisuudessaan tuomioistuimen tai 
muun oikeudellisen tai hallinnollisen 
viranomaisen käsittelyyn; kehottaa 
Turkkia varmistamaan, että asianajajat 
voivat hoitaa kaikkia ammattiinsa liittyviä 
tehtäviä ilman pelottelua, estämistä, 
ahdistelua tai epäasianmukaista asioihin 
puuttumista;

Or. en

Tarkistus 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen;

10. katsoo edelleen, että tutkimukset 
väitetyistä sotilaskaappausyrityksistä, 
esimerkiksi Ergenekon- ja 
Sledgehammer-tapaukset, ovat tilaisuus 
edistää demokraattista muutosta;
korostaa, että meneillään olevat 
oikeudenkäynnit osoittavat oikeastaan, että 
Turkin demokraattiset instituutiot ja 
oikeuslaitos ovat vahvoja ja 
riippumattomia, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja ovat 
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vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen;

Or. en

Tarkistus 155
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen;

10. painottaa, että tutkimuksien väitetyistä 
sotilaskaappaussalaliitoista, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapauksista, 
olisi osoitettava, että Turkin oikeuslaitos 
on vahva, avoin ja riippumaton;

Or. en

Tarkistus 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
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sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen;

sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen, mikä ei tällä hetkellä 
pidä paikkaansa; on huolestunut 
väitteistä, joiden mukaan vastaajia 
vastaan esitetään näissä 
oikeustapauksissa epäjohdonmukaisia 
todisteita; korostaa, että kyseisiä väitteitä 
on tarkasteltava riippumattomasti ja 
uskottavasti, jotta oikeustapaukset 
mahdollistaisivat aidosti oikeusvaltion 
vahvistamisen Turkissa, ja vastaajien 
oikeudet on taattava perusteellisesti; 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
edellä mainittuja oikeustapauksia ja 
julkaisemaan yksityiskohtaiset 
havaintonsa vuoden 2012 komission 
edistymiskertomuksen lisäosassa;

Or. en

Tarkistus 157
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen; 

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen; toteaa, että kyseiset 
tapaukset olivat hyökkäyksiä erityisesti 
armeijaa ja sekularismia vastaan;

Or. nl
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Tarkistus 158
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen;

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen; on huolestunut 
väitteistä, joiden mukaan vastaajia 
vastaan esitetään näissä 
oikeustapauksissa epäjohdonmukaisia 
todisteita; korostaa, että kyseisiä väitteitä 
on tarkasteltava riippumattomasti ja 
uskottavasti, jotta oikeustapaukset 
mahdollistaisivat aidosti oikeusvaltion 
vahvistamisen Turkissa, ja vastaajien 
oikeudet on taattava perusteellisesti;

Or. en

Tarkistus 159
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
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riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen;

riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen; esittää tässä yhteydessä 
huolenaiheensa oikeudellisen 
tutkimuksen käynnistämisestä 
pääoppositiopuolueen johtajan Kemal 
Kılıçdaroğlun parlamentaarisen 
koskemattomuuden epäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 160
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen;

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
osoittavat oikeastaan, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne 
toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien 
kunnioittamiseen; korostaa tässä 
yhteydessä, että pääoppositiopuolueen 
(CHP) johtajaa Kemal Kılıçdaroğlua 
vastaan käynnistettyä tutkimusta voidaan 
pitää ilmaisunvapauden vastaisena 
rikkeenä ja yrityksenä hiljentää 
opposition ääni;

Or. en

Tarkistus 161
Geoffrey Van Orden
ECR-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa Turkin hallitusta 
toteuttamaan toimia käsittelyä odottavien 
oikeustapauksien suurta määrää 
koskevan ongelman ratkaisemiseksi ja 
ottamaan tässä tarkoituksessa alueelliset 
vetoomustuomioistuimet – joiden oli 
tarkoitus olla toimintavalmiudessa 
kesäkuuhun 2007 mennessä –
mahdollisimman pian käyttöön sekä 
keskittymään tuomareiden 
kouluttamiseen;

Or. en

Tarkistus 162
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. esittää huolenaiheensa Hrant 
Dinkin tapauksessa annetun 
viimeisimmän tuomion johdosta ja 
painottaa, että on erittäin tärkeää, että 
Hrant Dinkin murhaa tutkitaan 
täysimääräisesti ja että syytteitä nostetaan
kaikkia siihen osallistuneita henkilöitä 
vastaan;

Or. en

Tarkistus 163
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. on huolestunut meneillään olevista 
oikeudenkäynneistä ja pitkistä 
oikeudenkäyntiä edeltävistä 
tutkintavankeuksista, jotka vaikuttavat 
Turkin kansalliskokoukseen valittuihin 
oppositiopuolueiden jäseniin, kuten 
erityisesti rauhan ja kehityksen puolueen 
(BDP) ja tasavaltalaisen kansanpuolueen 
(CHP) jäseniin; kyse on puuttumisesta 
lainmukaiseen poliittiseen toimintaan ja 
poliittisen yhdistymisen ja osallistumisen 
oikeuteen;

Or. en

Tarkistus 164
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa tarkistamaan terrorismin 
vastaista lakia (laki N:o 3713) ja Turkin 
rikoslakia, jonka yleisluonteiset 
terrorismia ja laitonta propagandaa 
koskevat määritelmät mahdollistavat tällä 
hetkellä laaja-alaisen tulkinnan ja 
väärinkäytön;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 166
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on edelleen huolestunut syytteiden
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista;

11. panee huolestuneena merkille 
rikosoikeudellisten menettelyjen 
aloittamisen sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka ottavat esille ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevia asioita tai muita 
yleisiä huolenaiheita;

Or. en
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Tarkistus 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on edelleen huolestunut syytteiden
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista; 

11. ei hyväksy syytteiden nostamista
sellaisia toimittajia vastaan, jotka 
tiedottavat ihmisoikeuksien loukkauksia 
koskevista todisteista tai tuovat muita 
yleisen edun mukaisia kysymyksiä esiin 
herättääkseen niistä keskustelua 
moniarvoisessa yhteiskunnassa; pitää 
mielipiteiden kriminalisointia keskeisenä 
esteenä ihmisoikeuksien suojelulle 
Turkissa ja paheksuu sanan-, yhdistymis-
ja kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista; 

Or. nl

Tarkistus 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista;

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
täysimääräiselle ihmisoikeuksien 
suojelulle Turkissa ja paheksuu sanan-, 
yhdistymis- ja kokoontumisvapauden 
suhteetonta rajoittamista;
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Or. en

Tarkistus 169
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista;

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia ihmisoikeuksien 
puolustajia ja toimittajia vastaan, jotka 
tiedottavat ihmisoikeuksien loukkauksia 
koskevista todisteista tai tuovat muita 
yleisen edun mukaisia kysymyksiä esiin 
herättääkseen niistä keskustelua 
moniarvoisessa yhteiskunnassa; pitää 
mielipiteiden kriminalisointia keskeisenä 
esteenä ihmisoikeuksien suojelulle 
Turkissa ja paheksuu sanan-, yhdistymis-
ja kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista; kehottaa Turkkia tutkimaan 
objektiivisesti ja perinpohjaisesti 
ihmisoikeuksien puolustajiin ja 
toimittajiin kohdistuvia väkivallantekoja;

Or. en

Tarkistus 170
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia, 
sanomalehtiä ja sarjakuvien tekijöitä 
vastaan, jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
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yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista; 

keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista; 

Or. nl

Tarkistus 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista;

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista; panee huolestuneena 
merkille Freedom for Journalists 
Platform -foorumin arvioihin perustuvan 
ETYJin raportin, jonka mukaan 
pidätettyjen toimittajien määrä on 
noin 57–64;

Or. it

Tarkistus 172
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista;

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia ihmisoikeuksien 
puolustajia ja toimittajia vastaan, jotka 
tiedottavat ihmisoikeuksien loukkauksia 
koskevista todisteista tai tuovat muita 
yleisen edun mukaisia kysymyksiä esiin 
herättääkseen niistä keskustelua 
moniarvoisessa yhteiskunnassa; pitää 
mielipiteiden kriminalisointia keskeisenä 
esteenä ihmisoikeuksien suojelulle 
Turkissa ja paheksuu sanan-, yhdistymis-
ja kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista; kehottaa Turkin 
viranomaisia vapauttamaan kustantajan 
ja ihmisoikeuksien puolustajan Ragip 
Zarakolun, joka pidätettiin ja vangittiin 
siitä syystä, että hän oli julkaissut 
Armenian kansanmurhaa ja kurdien 
oikeuksia käsitteleviä teoksia;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista;

11. on edelleen huolestunut syytteiden 
nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, 
jotka tiedottavat ihmisoikeuksien 
loukkauksia koskevista todisteista tai 
tuovat muita yleisen edun mukaisia 
kysymyksiä esiin herättääkseen niistä 
keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelulle Turkissa ja 
paheksuu sanan-, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista; muistuttaa, että Turkki on 
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valtio, jossa toimittajia on vangittu 
toiseksi eniten maailmassa;

Or. fr

Tarkistus 174
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa Turkin hallitusta 
tarkistamaan terrorismin määritelmää 
terrorismin vastaisessa laissa, jotta 
estetään lain liian laaja-alainen 
täytäntöönpano, millä vaarannetaan 
perusoikeudet ja erityisesti ilmaisun- ja 
lehdistönvapaus;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että 
olisi tarkistettava viipymättä 
lainsäädäntöä, joka mahdollistaa 
kohtuuttomien sakkojen langettamisen 
tiedotusvälineille – mikä on joissakin 
tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
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kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian 
laajan ja liian kauan kestävän 
verkkosivustojen kieltämisen; on tältä 
osin tyytyväinen siihen, että komission 
jäsen Füle tunnustaa internetin vapauden 
osana Kööpenhaminan kriteerejä;

Or. en

Tarkistus 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. vaatii, että toimittajia vastaan 
nostettujen ja meneillään olevien 
oikeudenkäyntien on oltava avoimia, 
oikeusvaltioperiaatteen mukaisia ja 
asianmukaiset edellytykset täyttäviä: on 
taattava järjestettyjen 
kuulemistilaisuuksien tyyppejä vastaavat 
asianmukaiset tilat, jaettava vangituille 
henkilöille täsmällisesti paikkansa pitäviä 
asiakirjoja sekä annettava toimittajille 
tietoa siitä, mistä heitä syytetään, millä 
varmistetaan, että oikeudenkäyntiin 
liittyvät olot eivät vaikuta kielteisesti 
tuomioon; on erittäin huolestunut siitä, 
millaisissa oloissa toimittajia pidetään 
vangittuina; pahoittelee, että ei ole 
saatavilla tarkkaa tietoa vangittujen 
toimittajien lukumäärästä ja toimittajia 
vastaan käynnistettyjen oikeustapauksien 
lukumäärästä sekä niiden oikeudellisista 
perusteista; kehottaa Turkin viranomaisia 
asettamaan nämä tiedot julkisesti 
saataville;

Or. en
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Tarkistus 177
Birgit Schnieber-Jastram

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pahoittelee tässä yhteydessä 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle 
esitettyjen uusien kantelujen kasvavaa 
määrää ja kannustaa Turkkia 
toteuttamaan lisätoimia, jotta Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen takaamien 
oikeuksien rikkominen päättyy;

Or. en

Tarkistus 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan 
liittyviä kansainvälisiä 
ihmisoikeusvelvoitteitaan muuttamalla 
asianomaista lainsäädäntöään sekä 
kouluttamalla poliisi- ja oikeuslaitoksensa 
henkilöstöä; pitää myönteisenä tähän 
liittyvää päätöstä tarjota tuomareille ja 
syyttäjille sananvapautta, lehdistön 
vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 179
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

12. on huolestunut tulkintaa ja 
soveltamista koskevasta laajasta 
marginaalista, jonka Turkin terrorismin 
vastainen laki ja rikoslaki mahdollistavat, 
erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa 
henkilön ei ole todistettu olevan 
terroristijärjestön jäsen tai jonkin toimen 
tai julkilausuman katsotaan olevan 
terroristijärjestön tavoitteiden 
mukainen; kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään
sekä antamalla järjestelmällistä 
koulutusta ja lisäämällä tietoisuutta 
poliisien, tuomareiden ja syyttäjien 
keskuudessa siitä, miten yhtäältä 
terroristinen rikos ja rikollisjärjestön 
jäsenyys eroavat toisaalta teoista, jotka 
liittyvät mielipiteen-, ilmaisu-, 
kokoontumis- ja yhdistymisvapauden 
suojeluun Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

Or. en

Tarkistus 180
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

12. ilmaisee huolestumisensa jatkuvasti 
ilmestyvistä raporteista, joissa kerrotaan 
väkivallasta ja huonosta kohtelusta 
poliisilaitoksissa ja vankiloissa, poliisien 
liiallisesta voimankäytöstä 
mielenosoituksien yhteydessä ja siitä, että 
syytteiden nostamisessa valtion 
virkamiehiä vastaan 
ihmisoikeusrikkomuksien johdosta ei 
saavuteta edistystä; kehottaa Turkin 
viranomaisia noudattamaan tiukasti tähän 
asiaan liittyviä kansainvälisiä 
ihmisoikeusvelvoitteitaan muuttamalla 
asianomaista lainsäädäntöään sekä 
kouluttamalla poliisi- ja oikeuslaitoksensa 
henkilöstöä; pitää myönteisenä tähän 
liittyvää päätöstä tarjota tuomareille ja 
syyttäjille sananvapautta, lehdistön 
vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

Or. en

Tarkistus 181
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan 
liittyviä kansainvälisiä 
ihmisoikeusvelvoitteitaan muuttamalla
asianomaista lainsäädäntöään sekä 
kouluttamalla poliisi- ja oikeuslaitoksensa 
henkilöstöä; pitää myönteisenä tähän 
liittyvää päätöstä tarjota tuomareille ja 
syyttäjille sananvapautta, lehdistön 
vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 

12. pitää myönteisenä Turkin 
viranomaisten päättäväisiä pyrkimyksiä 
noudattaa kansainvälisiä 
ihmisoikeusvelvoitteitaan tarkistamalla
asianomaisen lainsäädäntönsä 
määräyksiä sekä jatkamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstön meneillään 
olevaa koulutusta; pitää myönteisenä 
tähän liittyvää päätöstä tarjota tuomareille 
ja syyttäjille sananvapautta ja lehdistön 
vapautta koskevaa jatkokoulutusta;
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roolia koskevaa jatkokoulutusta;

Or. en

Tarkistus 182
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä 
tarjota tuomareille ja syyttäjille 
sananvapautta, lehdistön vapautta ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
perustavaa roolia koskevaa 
jatkokoulutusta;

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
eli terrorismin vastaista lakia, jonka 
nojalla on tarkasteltu lukuisia tapauksia, 
jotka eivät liity terrorismiin, ja salattu 
sananvapauden ja lehdistön vapauden 
tukahduttaminen Turkissa;

Or. en

Tarkistus 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
ja yhdenmukaistamalla sitä Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimuksen normeihin 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
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ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

Or. en

Tarkistus 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; tavoite on 
tarkoitus saavuttaa myös luomalla 
tehokas järjestelmä poliisivoimia koskevia 
valituksia varten: sen toiminta perustuisi 
viiteen periaatteeseen, jotka on määritelty 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössä ja jotka koskevat 
tutkimuksien tehokkuutta, eli 
riippumattomuus, asianmukaisuus, 
nopeus, julkinen valvonta ja uhrien 
osallistuminen; pitää myönteisenä tähän 
liittyvää päätöstä tarjota tuomareille ja 
syyttäjille sananvapautta, lehdistön 
vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta; pitäisi 
myönteisenä lisätoimien toteuttamista, 
jotta parannetaan yksittäisten 
kansalaisten mahdollisuutta puolustaa 
välittömästi oikeuksiaan turkkilaisissa 
tuomioistuimissa ja vähennetään 
Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
tarkasteltavaksi annettavien tapauksien 
määrää;

Or. en

Tarkistus 186
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta; vaatii 
viranomaisia panemaan täytäntöön 
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
antamat lukuisat tuomiot 
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 
koskevan oikeuden ja ilmaisunvapauden 
vastaista rikkeistä Turkissa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

12. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä 
kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan 
muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään 
sekä kouluttamalla poliisi- ja 
oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää 
myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, 
lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta; 
kannustaa hallitusta nopeuttamaan 
prosessia, joka liittyy tammikuussa 2012 
ilmoitettuun oikeudelliseen 
uudistuspakettiin sisältyvien 
ilmaisunvapautta koskevien tarkistuksien 
täytäntöönpanoon; paketin odotetaan 
ratkaisevan Kemal Kilicdaroglun kaltaisia 
politiikkoja vastaan käynnistettyjen 
suhteettomien 
oikeudenkäyntimenettelyjen ongelman;

Or. en

Tarkistus 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. pahoittelee syvästi toimittajia 
vastaan nostettujen syytteiden kasvavaa 
määrää ja painottaa, että vapaat ja 
moniarvoiset tiedotusvälineet, vapaa 
internet mukaan lukien, ovat olennainen 
tekijä moniarvoista yhteiskuntaa 
koskevassa keskustelussa; pitää 
mielipiteiden kriminalisointia keskeisenä 
esteenä ihmisoikeuksien suojelulle 
Turkissa ja paheksuu sanan-, yhdistymis-
ja kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista;

Or. en

Tarkistus 189
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kannustaa hallitusta panemaan 
täytäntöön Euroopan neuvoston ja EU:n 
ilmaisunvapauden alalla tukemia 
hankkeita; on tyytyväinen hallituksen 
toimiin, joita se on toteuttanut 
valmistellessaan ilmaisunvapautta 
koskevaa toimintasuunnitelmaa, jonka 
tavoitteena on tarkistaa lainsäädäntöä, 
asettaa saataville lisävälineitä 
oikeuslaitoksen jäsenien kouluttamista 
varten ja lisätä tietoisuutta ilmaisun- ja 
sananvapaudesta perustuen Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimukseen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
päätöksiin; ilmaisee tukensa hiljattain 
käyttöön otetulle menettelylle, jonka 
mukaan yksittäiset kansalaiset voivat 
esittää kanteluja 
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perustuslakituomioistuimelle sellaisten 
yksittäisten vapauksien tai 
ihmisoikeuksien rikkomisen johdosta, 
jotka on taattu perustuslaissa ja jotka 
kuuluvat Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjojen soveltamisalaan, joihin 
Turkki on liittynyt;

Or. en

Tarkistus 190
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. painottaa, että liian väljät ja liian 
kattavat terrorismin määritelmät saattavat 
johtaa perusteettomiin vastareaktioihin ja 
vaatii tästä syystä Turkin hallitusta 
muuttamaan ensi tilassa terrorismin 
vastaista lakia;

Or. en

Tarkistus 191
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. on erittäin huolestunut Turkin 
oikeuslaitoksen päätöksestä käynnistää 
tutkimus Turkin pääoppositiopuolueen, 
tasavaltalaisen kansanpuolueen (CHP), 
johtajan Kemal Kılıçdaroğlun esittämistä 
huomautuksista, jotka liittyvät 
CHP-puolueen parlamenttiin valittuja 
jäseniä koskeviin tapauksiin; pahoittelee, 
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että syyttäjät eivät osoittaneet itsehillintää 
käynnistäessään tapauksen tutkimisen; 
varoittaa, että tällaiset oikeuslaitoksen 
toteuttamat suhteettomat toimet saattavat 
vahingoittaa ilmaisunvapautta Turkissa ja 
vääristää poliittisten puolueiden välistä 
demokraattista kilpailua;

Or. en

Tarkistus 192
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. on tyytyväinen päätökseen, jonka 
mukaan tuomareille ja syyttäjille 
tarjotaan sananvapautta, lehdistön 
vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta; panee 
kuitenkin merkille, että Turkin on vielä 
otettava asianmukaisesti opiksi Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen lukuisista 
päätöksistä, jotka ovat Turkin kannalta 
epäsuotuisia; painottaa tältä osin myös, 
että on valvottava järjestelmällisesti 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
päätöksien täytäntöönpanoa Ankarassa;

Or. en

Tarkistus 193
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. on erittäin huolestunut Turkin 
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oikeuslaitoksen päätöksestä käynnistää 
tutkimus Turkin pääoppositiopuolueen, 
tasavaltalaisen kansanpuolueen (CHP), 
johtajan Kemal Kılıçdaroğlun esittämistä 
huomautuksista, jotka liittyvät 
CHP-puolueen parlamenttiin valittuja 
jäseniä koskeviin tapauksiin; korostaa, 
että mikäli parlamentin jäsenet joutuvat 
hoitamaan tehtäviään peläten, että heitä 
vastaan saatetaan nostaa syytteitä, on 
mahdoton taata demokratiaa, 
ilmaisunvapautta ja lehdistönvapautta;

Or. en

Tarkistus 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että Turkin terrorismin 
vastaisen lainsäädännön ja TCC-lain 
220 artiklan määräykset mahdollistavat 
hyvin laajan arviointimarginaalin, 
erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa 
henkilön ei ole todistettu olevan 
terroristijärjestön jäsen tai jonkin toimen 
tai julkilausuman katsotaan olevan 
terroristijärjestön "tavoitteiden" 
mukainen; kehottaa Turkin viranomaisia 
toteuttamaan sääntelytoimia ja 
tarkastelemaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä (Güzel ja Özer vastaan 
Turkki, 6. heinäkuuta 2010 annettu 
tuomio), Euroopan neuvoston 
parlamentaarisen yleiskokouksen 
suositusta N:o 1426 (1999) ("European 
democracies facing up to terrorism", 
Euroopan demokraattiset valtiot torjuvat 
terrorismia) ja Euroopan neuvoston 
ministerikomitean suuntaviivoja 
ihmisoikeuksista ja terrorismin 
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torjumisesta (11. heinäkuuta 2002); 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että 
olisi tarkistettava viipymättä 
lainsäädäntöä, joka mahdollistaa 
kohtuuttomien sakkojen langettamisen 
tiedotusvälineille – mikä on joissakin 
tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian 
laajan ja liian kauan kestävän 
verkkosivustojen kieltämisen;

Poistetaan.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että 
olisi tarkistettava viipymättä lainsäädäntöä, 
joka mahdollistaa kohtuuttomien sakkojen 
langettamisen tiedotusvälineille – mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian laajan 
ja liian kauan kestävän verkkosivustojen 
kieltämisen;

13. kannustaa Turkin hallitusta sallimaan 
täysimääräisen sananvapauden ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja
pahoittelee, ettei tältä osin ole saavutettu 
edistystä; kehottaa Turkin lainsäätäjiä 
kumoamaan kaikki lait, joissa rajoitetaan 
ilmaisunvapautta, kuten rikoslain 
301 artiklan (turkkilaisuuden 
halventaminen), terrorismin vastaisen 
lain 7/2 artiklan (propagandan 
levittäminen terroristijärjestön hyväksi) ja 
rikoslain 220/6 artiklan (rikokseen 
syyllistyminen laittoman järjestön 
nimissä), 220/7 artiklan (laittoman 
järjestön avustaminen ja edistäminen 
tieten tahtoen) ja 220/8 artiklan 
(propagandan levittäminen järjestön tai 
sen tavoitteiden hyväksi), jotta niitä ei 
hyödynnetä ilmaisunvapauden sekä 
yhdistymisen ja rauhanomaisen 
kokoontumisen vapauden rajoittamiseksi 
ja jotta niitä lähennetään Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön; pahoittelee, että Turkki 
on tällä hetkellä valtio, jossa on Kiinan 
jälkeen eniten toimittajia ja 
tiedotusvälineiden työntekijöitä 
vangittuina; korostaa, että olisi 
tarkistettava viipymättä lainsäädäntöä, joka 
mahdollistaa kohtuuttomien sakkojen 
langettamisen tiedotusvälineille – mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian laajan 
ja liian kauan kestävän verkkosivustojen 
kieltämisen; muistuttaa, että niin 
sananvapaus kuin tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus ovat Euroopan unionin 
keskeisiä arvoja ja että aidosti 
demokraattinen, vapaa ja moniarvoinen 
yhteiskunta edellyttää todellista 
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sananvapautta;

Or. en

Tarkistus 197
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että 
olisi tarkistettava viipymättä 
lainsäädäntöä, joka mahdollistaa 
kohtuuttomien sakkojen langettamisen 
tiedotusvälineille – mikä on joissakin 
tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian 
laajan ja liian kauan kestävän 
verkkosivustojen kieltämisen;

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden vapaus muodostavat 
aidosti demokraattisen, vapaan ja 
moniarvoisen yhteiskunnan perustan; 
korostaa, että olisi viipymättä uudistettava 
lainsäädäntöä, joka tällä hetkellä rajoittaa 
tiedotusvälineiden ja internetin vapautta;

Or. en

Tarkistus 198
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
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Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että olisi 
tarkistettava viipymättä lainsäädäntöä, joka 
mahdollistaa kohtuuttomien sakkojen 
langettamisen tiedotusvälineille – mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian laajan 
ja liian kauan kestävän verkkosivustojen 
kieltämisen;

Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; muistuttaa, että 
sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia 
tietoja tai ajatuksia, joihin suhtaudutaan 
myötämielisesti tai joita pidetään 
vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan 
Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 
mukaisesti myös sellaisia, jotka 
loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät 
valtiota tai jotain väestön osaa; korostaa, 
että olisi tarkistettava viipymättä 
lainsäädäntöä, joka mahdollistaa 
kohtuuttomien sakkojen langettamisen 
tiedotusvälineille – mikä on joissakin 
tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian laajan 
ja liian kauan kestävän verkkosivustojen 
kieltämisen;

Or. en

Tarkistus 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että 
olisi tarkistettava viipymättä 
lainsäädäntöä, joka mahdollistaa 
kohtuuttomien sakkojen langettamisen 
tiedotusvälineille – mikä on joissakin 

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; pahoittelee, että 
useat lait, kuten rikoslain 
301-318-220/6 artikla sekä 314/2, 285 ja
288 artikla, terrorismin vastaisen lain 6 ja 
7/2 artikla ja internetiä koskeva 
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tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian 
laajan ja liian kauan kestävän 
verkkosivustojen kieltämisen;

laki 5651/2007 rajoittavat edelleen 
sananvapautta; toistaa hallitukselle 
aiemmin esittämänsä kehotukset, jotka 
koskevat sananvapautta koskevan 
oikeudellisen kehyksen tarkistamisen 
saattamista päätökseen ja kehyksen 
yhdenmukaistamista viipymättä Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimuksen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa;

Or. en

Tarkistus 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että olisi 
tarkistettava viipymättä lainsäädäntöä, 
joka mahdollistaa kohtuuttomien sakkojen 
langettamisen tiedotusvälineille – mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian laajan 
ja liian kauan kestävän verkkosivustojen 
kieltämisen;

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että olisi 
kumottava viipymättä lainsäädäntö, joka 
mahdollistaa kohtuuttomien sakkojen 
langettamisen tiedotusvälineille – mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian laajan 
ja liian kauan kestävän verkkosivustojen 
kieltämisen;

Or. en

Tarkistus 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että olisi 
tarkistettava viipymättä lainsäädäntöä, 
joka mahdollistaa kohtuuttomien sakkojen 
langettamisen tiedotusvälineille – mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian laajan 
ja liian kauan kestävän verkkosivustojen 
kieltämisen;

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että olisi 
kumottava viipymättä lainsäädäntö, joka 
mahdollistaa kohtuuttomien sakkojen 
langettamisen tiedotusvälineille – mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskeva laki 5651/2007 on 
kumottava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian laajan 
ja liian kauan kestävän verkkosivustojen 
kieltämisen;

Or. en

Tarkistus 202
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että olisi 
tarkistettava viipymättä lainsäädäntöä, joka 
mahdollistaa kohtuuttomien sakkojen 
langettamisen tiedotusvälineille – mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 

13. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen, vapaa ja 
moniarvoinen yhteiskunta edellyttää 
todellista sananvapautta; korostaa, että olisi 
tarkistettava viipymättä lainsäädäntöä, joka 
mahdollistaa kohtuuttomien sakkojen 
langettamisen tiedotusvälineille – mikä on 
joissakin tapauksissa johtanut niiden 
lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
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kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian laajan 
ja liian kauan kestävän verkkosivustojen 
kieltämisen;

kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että 
myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 
on uudistettava, koska se rajoittaa 
sananvapautta ja kansalaisten oikeutta 
saada tietoa sekä mahdollistaa liian laajan 
ja liian kauan kestävän verkkosivustojen 
kieltämisen; on tyytyväinen 
oikeusministeriössä laadittuun 
lakiluonnokseen, jossa estetään 
lähetyskieltojen määrääminen 
televisioasemille;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan 
liittyviä kansainvälisiä 
ihmisoikeusvelvoitteitaan muuttamalla 
asianomaista lainsäädäntöään sekä 
kouluttamalla poliisi- ja oikeuslaitoksensa 
henkilöstöä; korostaa, että on tärkeää 
tarkastella perusvapauksien rajoittamista 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvässä 
laajemmassa yhteydessä, niin 
sanamuotojen kuin lain soveltamisen 
kannalta; pitää myönteisenä tähän 
liittyvää päätöstä tarjota tuomareille ja 
syyttäjille sananvapautta, lehdistön 
vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa 
roolia koskevaa jatkokoulutusta;

Or. en
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Tarkistus 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. pitää mielipiteiden kriminalisointia 
keskeisenä esteenä ihmisoikeuksien 
suojelulle Turkissa; paheksuu sanan-, 
yhdistymis- ja kokoontumisvapauden 
suhteetonta rajoittamista ja siten 
toimittajia, kirjailijoita, kustantajia, 
tutkijoita, ihmisoikeuksien puolustajia, 
rauhanomaisia mielenosoittajia ja 
aktivisteja sekä kurdien poliittisten 
puolueiden ja yhdistyksien virkamiehiä 
vastaan nostettuja laittomia syytteitä; 
kehottaa Turkin viranomaisia 
noudattamaan tiukasti tähän asiaan 
liittyviä kansainvälisiä 
ihmisoikeusvelvoitteitaan muuttamalla 
asianomaista lainsäädäntöään sekä 
kouluttamalla poliisi- ja oikeuslaitoksensa 
henkilöstöä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. painottaa olevansa huolestunut siitä, 
että terrorismin vastaisia lakeja käytetään 
väärin kriitikkojen, toimittajien ja 
opposition edustajien tuomitsemiseksi 
poliittisin perustein ilman, että väitteiden 
paikkansapitävyyttä osoitetaan vapaan ja 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
välityksellä;
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Or. en

Tarkistus 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. tukee komission uutta 
lähestymistapaa, joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen 
jatkamista ja että ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, erityisesti sananvapautta 
ja lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja 
perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. tukee komission uutta 
lähestymistapaa, joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 

Poistetaan.
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oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen 
jatkamista ja että ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, erityisesti sananvapautta 
ja lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja 
perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi;

Or. en

Tarkistus 208
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen 
jatkamista ja että ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, erityisesti sananvapautta 
ja lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja 

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella;
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perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi;

Or. en

Tarkistus 209
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen jatkamista 
ja että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
erityisesti sananvapautta ja 
lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja 
perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi;

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
jolla puututaan oikeusjärjestelmään, 
perusoikeuksiin sekä oikeus- ja sisäasioihin 
liittyviin kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että nämä neuvotteluluvut 
suljetaan, kun ilmenee, että alalla on 
saavutettu vakuuttavia tuloksia; pitää 
tärkeänä Turkin oikeusjärjestelmän 
uudistamisen jatkamista; katsoo näin ollen, 
että on tehostettava toimia lukua 23 –
oikeuslaitos ja perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi;

Or. en

Tarkistus 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen jatkamista 
ja että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
erityisesti sananvapautta ja 
lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja 
perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi;

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen jatkamista 
ja että vallanjakoa, ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, erityisesti sananvapautta ja 
lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia luvun 23 – oikeuslaitos ja 
perusoikeudet – avaamiseksi; kehottaa 
komissiota myös harkitsemaan toimien 
toteuttamista oikeus- ja sisäasioita 
koskevan luvun 24 avaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 211
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
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vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen jatkamista 
ja että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
erityisesti sananvapautta ja 
lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja 
perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi;

vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen jatkamista 
ja että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
erityisesti sananvapautta,
uskonnonvapautta ja lehdistönvapautta 
noudatetaan täysin; katsoo näin ollen, että 
on tehostettava toimia lukua 23 –
oikeuslaitos ja perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi;

Or. el

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

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen jatkamista 
ja että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
erityisesti sananvapautta ja 
lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja 
perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi;

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen jatkamista 
ja että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
erityisesti sananvapautta ja 
lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja 
perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi; katsoo 
myös, että oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskeva luku 24 olisi 
avattava, jotta edistetään ja nopeutetaan 
oikeuslaitoksen uudistusta avoimesti, ja 
varmistetaan, että uudistustoimia 
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jatketaan EU:n tuella;

Or. en

Tarkistus 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen jatkamista 
ja että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
erityisesti sananvapautta ja 
lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja 
perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi;

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, 
joka koskee puuttumista 
oikeusjärjestelmään, perusoikeuksiin sekä 
oikeus- ja sisäasioihin liittyviin 
kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset 
neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 
pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin 
vakuuttavien tulosten perusteella; pitää 
äärimmäisen tärkeänä Turkin 
oikeusjärjestelmän uudistamisen jatkamista 
ja että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
erityisesti sananvapautta ja 
lehdistönvapautta noudatetaan täysin; 
katsoo näin ollen, että on tehostettava 
toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja 
perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi; pyytää 
komissiota välittämään tämän 
seurantakertomuksen Euroopan 
parlamentille, Turkin tasavallan 
hallitukselle ja parlamentille, Euroopan 
neuvoston pääsihteerille, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen presidentille;

Or. en

Tarkistus 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on ratifioinut YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen valinnaisen 
pöytäkirjan 27. syyskuuta 2011;

Or. en

Tarkistus 215
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. vaatii Turkkia tunnustamaan 
oikeuden kieltäytyä pakollisesta 
asepalveluksesta vakaumuksellisista syistä
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
asiassa Erçep vastaan Turkki antaman 
tuomion mukaisesti; panee huolestuneena 
merkille, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen vuonna 2006 
asiassa Ulke vastaan Turkki antamaa 
tuomiota ei ole pantu täytäntöön: se 
edellyttää lainsäädännön hyväksymistä, 
jolla estetään toistuva syytteiden 
nostaminen asepalveluksesta 
vakaumuksellisista syistä kieltäytyviä 
vastaan;

Or. en

Tarkistus 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. on hyvin huolestunut siitä, että 
18 neuvotteluluvun – erityisesti 
lukujen 22, 23 ja 24, jotka koskevat 
vastaavasti aluepolitiikkaa, oikeuslaitosta 
ja perusoikeuksia sekä oikeudenkäyttöä, 
vapautta ja turvallisuutta – käsittely on 
poliittisista syistä jäädytetty tilanteessa, 
jossa Turkin politiikkaa hallitsevat 
perustuslakia ja oikeuslaitosta koskevat 
uudistukset, joissa ohjenuorana on 
pidettävä eurooppalaisia normeja, ja jossa 
EU ja Turkki neuvottelevat 
takaisinottosopimuksesta; vaatii tältä osin 
jäsenvaltioilta uutta poliittista sysäystä 
poliittisen umpikujan selvittämiseksi ja 
neuvottelulukujen 22, 23 ja 24 
avaamiseksi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; korostaa, että on 
tarpeen kehittää edelleen 
korruptionvastaista lainsäädäntöä ja 
korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta;

15. kannustaa Turkkia käynnistämään 
hajauttamista ja paikallishallinnon 
merkitystä korostavan prosessin 
täyttääkseen eri väestönosien tarpeet; 
suosittelee, että Turkki sallii myös muiden 
kuin turkin kielen käytön julkisten 
palvelujen ja hallinnon alalla ja lakkaa 
suhtautumasta varautuneesti Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
täytäntöönpanoon; on tyytyväinen 
kattavan korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; korostaa, että on 
tarpeen kehittää edelleen 
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korruptionvastaista lainsäädäntöä ja 
korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 218
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; korostaa, että on 
tarpeen kehittää edelleen 
korruptionvastaista lainsäädäntöä ja 
korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta;

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä sekä 
lähes kaikkien suosituksien, joita 
lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä 
Greco esitti vuoden 2005 
arviointikertomuksissa, 
täytäntöönpanossa saavutettuun 
edistykseen; korostaa, että on tarpeen 
kehittää edelleen korruptionvastaista 
lainsäädäntöä ja korruptionvastaisia yleisiä 
toimia, ja kehottaa vahvistamaan 
korruption torjuntaan osallistuvia 
instituutioita ja niiden riippumattomuutta; 
kehottaa hallitusta panemaan täytäntöön 
muut Grecon antamat suositukset, jotka 
liittyvät rangaistavuuteen ja 
puoluerahoituksen avoimuuteen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; korostaa, että 
on tarpeen kehittää edelleen
korruptionvastaista lainsäädäntöä ja 
korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta;

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; kannustaa 
Turkkia saattamaan päätökseen sen 
toteuttamat toimet korruptiota koskevan 
lainsäädännön muuttamiseksi ja 
mukauttamiseksi Grecon suosituksiin, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 220
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; korostaa, että on 
tarpeen kehittää edelleen 
korruptionvastaista lainsäädäntöä ja 
korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta;

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; korostaa, että on 
tarpeen kehittää edelleen 
korruptionvastaista lainsäädäntöä ja 
korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta; painottaa, että 
kansainvälisten rikollisverkkojen 
toiminnasta aiheutuvien rajat ylittävien 
seurauksien vuoksi on syytä tiivistää 
EU:n ja Turkin välistä yhteistyötä 
järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumiseksi;

Or. en
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Tarkistus 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; korostaa, että on 
tarpeen kehittää edelleen 
korruptionvastaista lainsäädäntöä ja 
korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta;

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; korostaa, että on 
tarpeen kehittää edelleen 
korruptionvastaista lainsäädäntöä ja 
korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta; kannustaa 
Turkkia saattamaan päätökseen sen 
toteuttamat toimet korruptiota koskevan 
asiaankuuluvan lainsäädännön 
muuttamiseksi ja mukauttamiseksi 
Grecon suosituksiin;

Or. en

Tarkistus 222
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; korostaa, että on 
tarpeen kehittää edelleen 
korruptionvastaista lainsäädäntöä ja 
korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta; 

15. on tyytyväinen kattavan 
korruptionvastaisen strategian ja 
toimintasuunnitelman kehittämisessä 
saavutettuun edistykseen; korostaa, että on 
tarpeen kehittää edelleen 
korruptionvastaista lainsäädäntöä ja 
korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja 
kehottaa vahvistamaan korruption 
torjuntaan osallistuvia instituutioita ja 
niiden riippumattomuutta; toteaa, että 
Turkki sai Transparency Internationalin 
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korruptioindeksissä 4,4 pistettä, joka on 
edelleen erittäin epätyydyttävä tulos;

Or. nl

Tarkistus 223
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön perustuslain määräykset, joilla 
taataan oikeus mielenosoituksiin, ja pyytää 
sisäministeriötä saattamaan päätökseen 
kokouksia ja mielenosoituksia koskevan 
lain tarkistamisen;

16. kehottaa panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön perustuslain määräykset, joilla 
taataan oikeus rauhanomaisiin 
mielenosoituksiin, ja pyytää 
sisäministeriötä saattamaan päätökseen 
kokouksia ja mielenosoituksia koskevan 
lain tarkistamisen;

Or. en

Tarkistus 224
Konrad Szymański, Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että Turkin on EU:n 
jäsenyydestä neuvottelevana valtiona 
taattava ihmisoikeudet käytännössä 
kaikille kansalaisilleen, uskonnonvapaus 
mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 225
Renate Sommer
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille 
elokuussa 2011 annetun uuden lain, jolla 
muutetaan helmikuussa 2008 annettua 
lakia säätiöistä ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

17. panee merkille elokuussa 2011 annetun 
uuden lain, jolla muutetaan helmikuussa 
2008 annettua lakia säätiöistä ja 
laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että kaikki uskonnolliset yhteisöt 
voivat saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
esimerkiksi aleviittien 
jumalanpalveluspaikat ja lopettamalla 
lainvastaiset pakkolunastukset; vaatii 
Turkin hallitusta kunnioittamaan 
asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamaan Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 226
Pino Arlacchi

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille 
elokuussa 2011 annetun uuden lain, jolla 
muutetaan helmikuussa 2008 annettua 
lakia säätiöistä ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 

17. panee tyytyväisenä merkille 
elokuussa 2011 annetun uuden lain, jolla 
muutetaan helmikuussa 2008 annettua 
lakia säätiöistä ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
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on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita 
sekä ottamalla Venetsia-komission 
lausunnot huomioon lainsäädännössä;

on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia ja 
tunnustettava vähemmistöjen oikeudet 
täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

17. panee tyytyväisenä merkille 
elokuussa 2011 annetun uuden lain, jolla 
muutetaan helmikuussa 2008 annettua 
lakia säätiöistä ja laajennetaan 
uskonnollisten vähemmistöyhteisöjen
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, 
että on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien, juutalaisten ja kristittyjen 
jumalanpalvelus- ja opetuspaikat, kuten 
esimerkiksi aramealaisten (syyrialaisten), 
kreikkalaisten ja armenialaisten 
yhteisöjen tapauksessa, ja kunnioittamalla 
asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
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huomioon lainsäädännössä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille 
elokuussa 2011 annetun uuden lain, jolla 
muutetaan helmikuussa 2008 annettua 
lakia säätiöistä ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

17. panee tyytyväisenä merkille 
elokuussa 2011 annetun uuden lain, jolla 
muutetaan helmikuussa 2008 annettua 
lakia säätiöistä ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä; on tyytyväinen 
pääministerin 23. marraskuuta 2011 
antamaan julkilausumaan, jossa esitetään 
anteeksipyyntö Dersimissa vuosina 1937–
1938 tapahtuneen kansanmurhan vuoksi, 
ja kannustaa Turkkia toteuttamaan 
lisätoimia uhrien perheiden 
täysimääräiseksi tunnustamiseksi ja 
korvauksien suorittamiseksi;

Or. en



AM\888692FI.doc 141/294 PE478.719v01-00

FI

Tarkistus 229
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; toivoo, että tähän liittyvät 
edellytykset ja menettelyt eivät haittaa sen 
tehokasta täytäntöönpanoa; muistuttaa 
kuitenkin, että on viipymättä jatkettava 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapautta koskevia elintärkeitä uudistuksia 
erityisesti siten, että uskonnolliset yhteisöt 
voivat saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

Or. bg

Tarkistus 230
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille 
elokuussa 2011 annetun uuden lain, jolla 
muutetaan helmikuussa 2008 annettua 
lakia säätiöistä ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
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soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

soveltamisalaa, ja edellyttää sen 
täysimääräistä täytäntöönpanoa; 
muistuttaa kuitenkin, että on viipymättä 
jatkettava ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapautta koskevia elintärkeitä 
uudistuksia erityisesti siten, että 
uskonnolliset yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla 
kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja 
virassa seuraamista koskevat rajoitukset,
palauttamalla kaikki kirkot ja muut 
jumalanpalveluspaikat, muistomerkit, 
pyhät alueet ja muun uskonnollisen 
omaisuuden, myös liikuteltavissa olevan 
omaisuuden, oikeille omistajille, 
tunnustamalla aleviittien 
jumalanpalveluspaikat ja kunnioittamalla 
asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille 
elokuussa 2011 annetun uuden lain, jolla
muutetaan helmikuussa 2008 annettua 
lakia säätiöistä ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 

17. panee tyytyväisenä merkille 
elokuussa 2011 annetun uuden lain, jolla 
muutetaan helmikuussa 2008 annettua 
lakia säätiöistä ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen, mukaan lukien aleviitit 
sekä kreikkalaiset, armenialaiset, 
aramealaiset ja muut kristilliset yhteisöt,
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, 
että on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
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aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 232
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä pantava tehokkaasti 
täytäntöön ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapautta koskevaa 
lainsäädäntöä ja merkittäviä uudistuksia 
erityisesti siten, että uskonnolliset yhteisöt 
voivat saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana sitä, että 
ortodoksinen Halkin (Heybedialan) 
pappisseminaari pysyy edelleen 
suljettuna;

Or. en
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Tarkistus 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta
koskevia elintärkeitä uudistuksia
erityisesti siten, että uskonnolliset yhteisöt 
voivat saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä; 

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
se on todella myös pantava täytäntöön ja 
on pyrittävä muihinkin tärkeisiin 
uudistuksiin ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapauden alalla erityisesti siten, 
että uskonnolliset yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla 
kaikki pappien koulutusta koskevat 
rajoitukset, tunnustamalla aleviittien 
jumalanpalveluspaikat ja kunnioittamalla 
asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä; 

Or. de

Tarkistus 234
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
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on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta ja 
näiden etenemistä papiston hierarkiassa
koskevat rajoitukset palauttamalla kaikki 
kirkot ja muut 
uskonnonharjoittamispaikat 
tarpeistoineen niiden oikeille omistajille, 
tunnustamalla aleviittien 
jumalanpalveluspaikat ja kunnioittamalla 
asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä ja käytännössä, 
mitä tulee uskonnollisten yhteisöjen 
oikeushenkilöllisyyden tunnustamiseen 
sekä ortodoksisen patriarkaatin 
ekumeenisen patriarkan kirkollisen 
arvonimen käyttöön;

Or. el

Tarkistus 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
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koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien, aramealaisten, kreikkalaisten 
ja armenialaisten jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 236
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä, ja 
tunnustettava vähemmistöjen oikeudet 
täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 237
Tunne Kelam
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä;

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 
2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä 
ja laajennetaan muiden kuin 
muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä uudistuksia erityisesti 
siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat 
saada oikeushenkilöllisyyden, ja 
poistamalla kaikki pappien koulutusta 
koskevat rajoitukset, tunnustamalla 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä 
ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä; pitää 
valitettavana, että uskonnollisten 
vähemmistöjen vastaiset vihapuheet 
leviävät laajalti tiedotusvälineissä, myös 
televisiossa, ilman seuraamuksia ja siten 
edistävät Turkissa jatkuvasti oloja, joissa 
uskonnollisiin vähemmistöihin 
suhtaudutaan vihamielisesti;

Or. en

Tarkistus 238
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toistaa huolensa Turkin 
uskonnollisten vähemmistöjen 
uskonnonvapautta koskevan oikeuden 
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täysimääräisestä ja tehokkaasta 
kunnioittamisesta; viittaa erityisesti 
ratkaisemattomiin ja vakaviin ongelmiin, 
joita ovat muun muassa 
lähetystyöntekijöistä esimerkiksi 
tiedotusvälineissä välitettävä kielteinen 
kuva, papiston kouluttamisen esteet, 
vähemmistöuskontojen yhteisöiltä 
puuttuva oikeushenkilön asema, 
omaisuuden tuomitsemiset menetetyksi, 
henkilötodistuksia koskevat syrjivät 
käytännöt; korostaa, että vapaus 
harjoittaa uskontoa on vain yksi 
uskonnonvapauden osa-alue, sillä 
jälkimmäiseen kuuluu myös vapaus 
vaihtaa uskontoa ja tuoda uskontonsa 
julki opetuksessa, käytännöissä ja 
uskonnollisissa menoissa sekä yksilö- ja 
yhteisötasolla että yksityisellä, julkisella ja 
institutionaalisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 239
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa Turkin hallitusta 
ratkaisemaan omantunnon syistä 
asepalveluksesta kieltäytyviä koskevan 
kysymyksen asiassa Ülke vastaan Turkki 
tehdyn ratkaisun ja muun Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
ECR-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toistaa huolensa vähemmistöjen 
omistusoikeuksista, kuten aramealaisen 
(syyrialaisen) yhteisön kohtaamat 
omistusoikeutta koskevat vaikeudet, ja 
kehottaa hallitusta varmistamaan, ettei 
vuonna 397 perustetun Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että sitä 
suojellaan kokonaisuudessaan; ilmaisee 
lisäksi huolensa siitä, että Kaakkois-
Turkissa anastetaan yhä laittomasti 
merkittäviä määriä maata, joka 
historiallisesti ja kulttuurisesti kuuluu 
ikivanhoille aramealaisille (syyrialaisille) 
luostareille, kirkoille ja omistajille;

Or. en

Tarkistus 241
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; 
kehottaa Turkin hallitusta kiinnittämään 
erityistä huomiota koulujen 
opetusaineistoon, jonka olisi heijastettava 
Turkin yhteiskunnan uskonnollista 
monimuotoisuutta, poistettava 
ennakkoluuloja ja edistettävä kaikkien 
uskonnollisten yhteisöjen täyttä 
hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman 
oppimateriaalin tarvetta;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; 
kehottaa Turkin hallitusta kiinnittämään 
erityistä huomiota koulujen
opetusaineistoon, jonka olisi heijastettava
Turkin yhteiskunnan uskonnollista
monimuotoisuutta, poistettava
ennakkoluuloja ja edistettävä kaikkien 
uskonnollisten yhteisöjen täyttä
hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman 
oppimateriaalin tarvetta;

18. kehottaa hallitusta varmistamaan, että 
koulujen opetusaineisto heijastaa Turkin 
yhteiskunnan monimuotoisuutta, poistaa
ennakkoluuloja ja edistää kaikkien 
vähemmistöjen ja uskonnollisten 
yhteisöjen hyväksymistä;

Or. en

Tarkistus 243
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; kehottaa 
Turkin hallitusta kiinnittämään erityistä 
huomiota koulujen opetusaineistoon, jonka 

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen ja miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon kunnioittamiseen; 
kehottaa Turkin hallitusta kiinnittämään 
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olisi heijastettava Turkin yhteiskunnan 
uskonnollista monimuotoisuutta, 
poistettava ennakkoluuloja ja edistettävä 
kaikkien uskonnollisten yhteisöjen täyttä 
hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman 
oppimateriaalin tarvetta;

erityistä huomiota siihen, että tarkistetaan
koulujen opetusaineistoa, jonka olisi 
heijastettava Turkin yhteiskunnan 
monimuotoisuutta, poistettava 
ennakkoluuloja ja edistettävä kaikkien 
uskonnollisten yhteisöjen täyttä 
hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman 
oppimateriaalin tarvetta; panee 
tyytyväisenä merkille sukupuolten tasa-
arvoa käsittelevän toimikunnan 
perustamisen opetusministeriön 
alaisuuteen ja toimikunnan saavutukset 
seksistisen kielen, kuvien ja ilmaisujen 
poistamisessa opetusaineistoista;

Or. en

Tarkistus 244
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; kehottaa 
Turkin hallitusta kiinnittämään erityistä 
huomiota koulujen opetusaineistoon, 
jonka olisi heijastettava Turkin
yhteiskunnan uskonnollista 
monimuotoisuutta, poistettava
ennakkoluuloja ja edistettävä kaikkien 
uskonnollisten yhteisöjen täyttä
hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman 
oppimateriaalin tarvetta;

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; kehottaa 
Turkin hallitusta poistamaan koulujen 
opetusaineistosta uskonnollisiin 
vähemmistöihin kohdistuvia 
ennakkoluuloja ja loukkauksia kaikkien 
uskonnollisten yhteisöjen täyden
hyväksymisen edistämiseksi niin, että se 
heijastaa Turkin yhteiskunnan 
uskonnollista monimuotoisuutta;

Or. de
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Tarkistus 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; kehottaa 
Turkin hallitusta kiinnittämään erityistä 
huomiota koulujen opetusaineistoon, jonka 
olisi heijastettava Turkin yhteiskunnan 
uskonnollista monimuotoisuutta, 
poistettava ennakkoluuloja ja edistettävä 
kaikkien uskonnollisten yhteisöjen täyttä 
hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman 
oppimateriaalin tarvetta;

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; kehottaa 
Turkin hallitusta kiinnittämään erityistä 
huomiota koulujen opetusaineistoon, jonka 
olisi heijastettava Turkin yhteiskunnan 
etnistä ja uskonnollista monimuotoisuutta, 
poistettava ennakkoluuloja ja edistettävä 
kaikkien uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöyhteisöjen täyttä 
hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman 
oppimateriaalin tarvetta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; kehottaa 
Turkin hallitusta kiinnittämään erityistä 
huomiota koulujen opetusaineistoon, jonka 
olisi heijastettava Turkin yhteiskunnan 
uskonnollista monimuotoisuutta, 
poistettava ennakkoluuloja ja edistettävä 

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; kehottaa 
Turkin hallitusta kiinnittämään erityistä 
huomiota koulujen opetusaineistoon, jonka 
olisi heijastettava Turkin yhteiskunnan 
vakaumusten monimuotoisuutta, 
poistettava ennakkoluuloja ja edistettävä 



AM\888692FI.doc 153/294 PE478.719v01-00

FI

kaikkien uskonnollisten yhteisöjen täyttä 
hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman 
oppimateriaalin tarvetta;

kaikkien uskonnollisten ja muiden 
vähemmistöjen yhteisöjen täyttä 
hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman 
oppimateriaalin tarvetta; panee 
huojentuneena merkille, että ilmaista 
koulutusta vaatineet opiskelijat on 
vapautettu heidän oltuaan perusteetta 
vangittuina 18 kuukautta;

Or. en

Tarkistus 247
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; kehottaa 
Turkin hallitusta kiinnittämään erityistä 
huomiota koulujen opetusaineistoon, jonka 
olisi heijastettava Turkin yhteiskunnan 
uskonnollista monimuotoisuutta, 
poistettava ennakkoluuloja ja edistettävä 
kaikkien uskonnollisten yhteisöjen täyttä 
hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman 
oppimateriaalin tarvetta;

18. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; kehottaa 
Turkin hallitusta kiinnittämään erityistä 
huomiota koulujen opetusaineistoon, jonka 
olisi heijastettava Turkin yhteiskunnan 
uskonnollista monimuotoisuutta, 
poistettava syrjintää ja ennakkoluuloja ja 
edistettävä kaikkien uskonnollisten 
yhteisöjen täyttä hyväksymistä, ja painottaa 
puolueettoman oppimateriaalin tarvetta; 
vaatii pakollisen uskonnonopetuksen 
lakkauttamista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa Turkkia kunnioittamaan 
täysimääräisesti äidinkieltä koskevia 
kielellisiä oikeuksia, jotka on 
vahvistettava uudessa perustuslaissa; 
suosittelee, että koulujen sallitaan 
perustuslain 42 artiklan tarkistuksella 
tarjota äidinkielen opetusta; suosittelee 
lisäksi, että nykyistä paikallishallintoa, 
sukunimiä ja aakkosia koskevaa 
lainsäädäntöä muutetaan, jotta kurdien ja 
muiden vähemmistöryhmien sallittaisiin 
käyttää omaa kieltään vapaasti;

Or. en

Tarkistus 249
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. vetoaa painokkaasti Turkin 
viranomaisiin, jotta ne torjuisivat 
antisemitistisiä puheita voimakkaasti ja 
tehokkaasti ja näyttäisivät siten 
esimerkkiä alueille;

Or. nl

Tarkistus 250
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 а. kehottaa Turkkia vahvistamaan 
pyrkimyksiään torjua uskonnollista 
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suvaitsemattomuutta toteuttamalla toimia 
ehkäistäkseen kristilliseen papistoon ja 
kristillisten yhteisöjen johtajiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä;

Or. bg

Tarkistus 251
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 
sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; kehottaa jälleen ottamaan 
käyttöön kiintiöjärjestelmän, jonka avulla 
varmistetaan naisten 
tarkoituksenmukainen edustus 
liiketoiminnan, julkisen sektorin ja 
politiikan kaikilla tasoilla; kehottaa 
erityisesti poliittisia puolueita 
vahvistamaan naisten aktiivista 
sitoutumista ja osallistumista politiikkaan;

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 
sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 
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sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; kehottaa jälleen ottamaan 
käyttöön kiintiöjärjestelmän, jonka avulla 
varmistetaan naisten tarkoituksenmukainen 
edustus liiketoiminnan, julkisen sektorin 
ja politiikan kaikilla tasoilla; kehottaa 
erityisesti poliittisia puolueita 
vahvistamaan naisten aktiivista 
sitoutumista ja osallistumista politiikkaan;

sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; kehottaa yritysmaailmaa 
aktiivisesti edistämään ja tekemään 
konkreettisia aloitteita, joiden avulla 
varmistetaan naisten tarkoituksenmukainen 
edustus liiketoiminnassa; kehottaa 
erityisesti poliittisia puolueita 
vahvistamaan naisten aktiivista 
sitoutumista ja osallistumista politiikkaan;

Or. en

Tarkistus 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 
sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; kehottaa jälleen ottamaan 
käyttöön kiintiöjärjestelmän, jonka avulla 
varmistetaan naisten 
tarkoituksenmukainen edustus 
liiketoiminnan, julkisen sektorin ja 
politiikan kaikilla tasoilla; kehottaa 
erityisesti poliittisia puolueita 
vahvistamaan naisten aktiivista 
sitoutumista ja osallistumista politiikkaan;

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 
sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; viittaa erilaisiin 
ehdotuksiin, joiden avulla voidaan
varmistaa naisten tarkoituksenmukainen 
edustus liiketoiminnan, julkisen sektorin ja 
politiikan kaikilla tasoilla; kehottaa 
erityisesti poliittisia puolueita 
vahvistamaan naisten aktiivista 
sitoutumista ja osallistumista politiikkaan;

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 
sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; kehottaa jälleen ottamaan 
käyttöön kiintiöjärjestelmän, jonka avulla 
varmistetaan naisten tarkoituksenmukainen 
edustus liiketoiminnan, julkisen sektorin ja 
politiikan kaikilla tasoilla; kehottaa 
erityisesti poliittisia puolueita 
vahvistamaan naisten aktiivista 
sitoutumista ja osallistumista politiikkaan;

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 
sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; toistaa, että on tarpeen 
vahvistaa erityistoimenpiteitä, joiden
avulla varmistetaan naisten 
tarkoituksenmukainen edustus 
liiketoiminnan, julkisen sektorin ja 
politiikan kaikilla tasoilla; kehottaa 
erityisesti poliittisia puolueita 
vahvistamaan naisten aktiivista 
sitoutumista ja osallistumista politiikkaan;

Or. en

Tarkistus 255
Birgit Schnieber-Jastram

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 
sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; kehottaa jälleen ottamaan 
käyttöön kiintiöjärjestelmän, jonka avulla 
varmistetaan naisten tarkoituksenmukainen 
edustus liiketoiminnan, julkisen sektorin ja 
politiikan kaikilla tasoilla; kehottaa 
erityisesti poliittisia puolueita 
vahvistamaan naisten aktiivista 
sitoutumista ja osallistumista 
politiikkaan;

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 
sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; kehottaa jälleen ottamaan 
käyttöön kiintiöjärjestelmän, jonka avulla 
varmistetaan naisten tarkoituksenmukainen 
edustus liiketoiminnan, julkisen sektorin ja 
politiikan kaikilla tasoilla;

Or. en
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Tarkistus 256
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja torjumaan 
naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten 
sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; kehottaa jälleen ottamaan 
käyttöön kiintiöjärjestelmän, jonka avulla 
varmistetaan naisten tarkoituksenmukainen 
edustus liiketoiminnan, julkisen sektorin ja 
politiikan kaikilla tasoilla; kehottaa 
erityisesti poliittisia puolueita 
vahvistamaan naisten aktiivista 
sitoutumista ja osallistumista politiikkaan;

19. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-
arvon ensisijaiseen asemaan ja siten 
torjumaan naisten köyhyyttä ja 
parantamaan naisten sosiaalista osallisuutta 
ja työmarkkinoille osallistumista; kehottaa 
jälleen ottamaan käyttöön 
kiintiöjärjestelmän, jonka avulla 
varmistetaan naisten tarkoituksenmukainen 
edustus liiketoiminnan, julkisen sektorin ja 
politiikan kaikilla tasoilla; kehottaa 
erityisesti poliittisia puolueita 
vahvistamaan naisten aktiivista 
sitoutumista ja osallistumista politiikkaan; 
panee tyytyväisenä merkille Turkin 
hallituksen tyttöjen koulunkäynnin 
lisäämiseksi toteuttamat pyrkimykset, 
joiden ansiosta sukupuolten välinen ero 
alemman perusasteen koulutuksessa on 
saatu kurottua lähes umpeen, ja kehottaa 
Turkin hallitusta toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimet sukupuolten välisten 
erojen poistamiseksi myös ylemmän 
perusasteen ja keskiasteen koulutuksessa;

Or. en

Tarkistus 257
Birgit Schnieber-Jastram

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
naisten määrä Turkin parlamentissa on 
kasvanut kesäkuussa 2011 järjestettyjen 
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vaalien jälkeen, ja kehottaa poliittisia 
puolueita edelleen vahvistamaan naisten 
aktiivista osallistumista politiikkaan;

Or. en

Tarkistus 258
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan estämistä ja torjumista 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 24. marraskuuta 2011; 
kehottaa hallitusta tehostamaan 
ennaltaehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla 
kunniamurhien, perheväkivallan ja 
pakkoavioliittojen torjumiseksi; katsoo, 
että olisi toteutettava erityisesti toimia
perheen suojelua koskevan lain 4320 
soveltamiseksi ja vahvistamiseksi; katsoo, 
että poliisin ja oikeuslaitoksen avulla olisi 
valvottava lain noudattamista, ja 
valvottava tehokkaasti sitä, että kunnat 
täyttävät velvoitteensa ja perustavat 
riittävästi asuntoja naisille ja alaikäisille 
lapsille, jotka ovat vaarassa, sekä 
perustettava seurantajärjestelmä
turvapaikan jättäviä naisia ja alaikäisiä 
varten, jotta he voivat saada asianmukaista 
psykologista tukea, oikeusapua, 
terveydenhoitoa sekä apua yhteiskuntaan 
sopeutumisessa; on tyytyväinen perhe- ja 
sosiaalipolitiikan ministeriön pyrkimyksiin 
lisätä turvakotien määrää ja parantaa niiden 
laatua ja ministeriön päätökseen antaa 
myös yksityisille tahoille luvan perustaa 
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja 
alaikäiset lapset voivat turvautua; 

20. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan estämistä ja torjumista 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 24. marraskuuta 2011; 
kehottaa hallitusta tehostamaan 
ennaltaehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla 
kunniamurhien, perheväkivallan ja 
pakkoavioliittojen sekä lapsimorsianten 
ilmiön torjumiseksi; katsoo, että olisi 
erityisesti muutettava perheen suojelua 
koskevaa lakia 4320 sen varmistamiseksi, 
että lain soveltamisala on laaja eikä riipu 
siviilisäädystä tai uhrin ja hyökkääjän 
välisestä suhteesta ja että siihen sisältyy 
tehokkaita oikeussuojakeinoja ja 
suojamekanismeja, ja valvottava 
tehokkaasti sitä, että kunnat täyttävät 
velvoitteensa ja perustavat riittävästi 
asuntoja naisille ja alaikäisille lapsille, 
jotka ovat vaarassa, ja varmistettava 
asuntojen turvallisuus, palkattava hyvin 
koulutettua ja hyvin palkattua 
sosiaalipalveluhenkilöstöä ja 
varmistettava ammatillisella 
koulutuksella, että turvapaikassa asuvat 
naiset saavat riittävät valmiudet rakentaa 
uuden elämän itselleen ja lapsilleen, sekä 
perustettava seurantajärjestelmä
turvapaikan jättäviä naisia ja alaikäisiä 
varten, jotta he voivat saada asianmukaista 
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psykologista tukea, oikeusapua, 
terveydenhoitoa sekä apua yhteiskuntaan 
sopeutumisessa; on tyytyväinen perhe- ja 
sosiaalipolitiikan ministeriön pyrkimyksiin 
lisätä turvakotien määrää ja parantaa niiden 
laatua ja ministeriön päätökseen antaa 
myös yksityisille tahoille luvan perustaa 
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja 
alaikäiset lapset voivat turvautua; on 
tyytyväinen tuomarien ja syyttäjien 
korkean neuvoston yleiskirjeeseen nro 18, 
jossa määrätään, että suojatoimenpiteiden 
toteuttamista perheväkivaltatapauksissa ei 
saa enää lykätä tuomioistuinkäsittelyn 
päättymiseen ja että koko maassa kaikkiin 
yleisen syyttäjän virastoihin perustetaan 
erityinen yksikkö käsittelemään 
perheväkivaltatapauksia;

Or. en

Tarkistus 259
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan estämistä ja torjumista 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 24. marraskuuta 2011; 
kehottaa hallitusta tehostamaan 
ennaltaehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla 
kunniamurhien, perheväkivallan ja 
pakkoavioliittojen torjumiseksi; katsoo, 
että olisi toteutettava erityisesti toimia 
perheen suojelua koskevan lain 4320 
soveltamiseksi ja vahvistamiseksi; katsoo, 
että olisi valvottava tarkasti, miten poliisi 
ja oikeuslaitos panevat lain täytäntöön, ja 
valvottava tehokkaasti sitä, että kunnat 
täyttävät velvoitteensa ja perustavat 

20. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan estämistä ja torjumista 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 24. marraskuuta 2011; 
kannustaa hallituksen toimia kaikilla 
tasoilla kunniamurhien, perheväkivallan ja 
pakkoavioliittojen torjumiseksi; katsoo, 
että olisi toteutettava erityisesti toimia 
perheen suojelua koskevan lain 4320 
soveltamiseksi ja vahvistamiseksi; katsoo, 
että olisi valvottava tarkasti, miten poliisi 
ja oikeuslaitos panevat lain täytäntöön, ja 
valvottava tehokkaasti sitä, että kunnat 
täyttävät velvoitteensa ja perustavat 
riittävästi asuntoja naisille ja alaikäisille 
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riittävästi asuntoja naisille ja alaikäisille 
lapsille, jotka ovat vaarassa, sekä 
perustettava seurantajärjestelmä 
turvapaikan jättäviä naisia ja alaikäisiä 
varten, jotta he voivat saada asianmukaista 
psykologista tukea, oikeusapua, 
terveydenhoitoa sekä apua yhteiskuntaan 
sopeutumisessa; on tyytyväinen perhe- ja 
sosiaalipolitiikan ministeriön pyrkimyksiin 
lisätä turvakotien määrää ja parantaa niiden 
laatua ja ministeriön päätökseen antaa 
myös yksityisille tahoille luvan perustaa 
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja 
alaikäiset lapset voivat turvautua; 

lapsille, jotka ovat vaarassa, sekä 
perustettava seurantajärjestelmä 
turvapaikan jättäviä naisia ja alaikäisiä 
varten, jotta he voivat saada asianmukaista 
psykologista tukea, oikeusapua, 
terveydenhoitoa sekä apua yhteiskuntaan 
sopeutumisessa; on tyytyväinen perhe- ja 
sosiaalipolitiikan ministeriön pyrkimyksiin 
lisätä turvakotien määrää ja parantaa niiden 
laatua ja ministeriön päätökseen antaa 
myös yksityisille tahoille luvan perustaa 
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja 
alaikäiset lapset voivat turvautua; kehottaa 
hallitusta ja parlamenttia saattamaan 
päätökseen lainsäädäntöprosessin, joka 
koskee naisten ja perheenjäsenten 
suojelua käsittelevää lakiesitystä;

Or. en

Tarkistus 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan estämistä ja torjumista 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 24. marraskuuta 2011; 
kehottaa hallitusta tehostamaan 
ennaltaehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla 
kunniamurhien, perheväkivallan ja 
pakkoavioliittojen torjumiseksi; katsoo, 
että olisi toteutettava erityisesti toimia 
perheen suojelua koskevan lain 4320 
soveltamiseksi ja vahvistamiseksi; katsoo, 
että olisi valvottava tarkasti, miten poliisi 
ja oikeuslaitos panevat lain täytäntöön, ja 
valvottava tehokkaasti sitä, että kunnat 
täyttävät velvoitteensa ja perustavat 
riittävästi asuntoja naisille ja alaikäisille 

20. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan estämistä ja torjumista 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 24. marraskuuta 2011; 
kehottaa hallitusta tehostamaan 
ennaltaehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla 
niin kutsuttujen kunniamurhien, 
perheväkivallan ja pakkoavioliittojen 
torjumiseksi; katsoo, että olisi toteutettava 
erityisesti toimia perheen suojelua 
koskevan lain 4320 soveltamiseksi ja 
vahvistamiseksi; katsoo, että olisi 
valvottava tarkasti, miten poliisi ja 
oikeuslaitos panevat lain täytäntöön, ja 
valvottava tehokkaasti sitä, että kunnat 
täyttävät velvoitteensa ja perustavat 
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lapsille, jotka ovat vaarassa, sekä 
perustettava seurantajärjestelmä
turvapaikan jättäviä naisia ja alaikäisiä 
varten, jotta he voivat saada asianmukaista 
psykologista tukea, oikeusapua, 
terveydenhoitoa sekä apua yhteiskuntaan 
sopeutumisessa; on tyytyväinen perhe- ja 
sosiaalipolitiikan ministeriön pyrkimyksiin 
lisätä turvakotien määrää ja parantaa niiden 
laatua ja ministeriön päätökseen antaa 
myös yksityisille tahoille luvan perustaa 
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja 
alaikäiset lapset voivat turvautua; 

riittävästi asuntoja naisille ja alaikäisille 
lapsille, jotka ovat vaarassa, sekä 
perustettava seurantajärjestelmä
turvapaikan jättäviä naisia ja alaikäisiä 
varten, jotta he voivat saada asianmukaista 
psykologista tukea, oikeusapua, 
terveydenhoitoa sekä apua yhteiskuntaan 
sopeutumisessa; on tyytyväinen perhe- ja 
sosiaalipolitiikan ministeriön pyrkimyksiin 
lisätä turvakotien määrää ja parantaa niiden 
laatua ja ministeriön päätökseen antaa 
myös yksityisille tahoille luvan perustaa 
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja 
alaikäiset lapset voivat turvautua;

Or. nl

Tarkistus 261
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan estämistä ja torjumista 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 24. marraskuuta 2011; 
kehottaa hallitusta tehostamaan 
ennaltaehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla 
kunniamurhien, perheväkivallan ja 
pakkoavioliittojen torjumiseksi; katsoo, 
että olisi toteutettava erityisesti toimia 
perheen suojelua koskevan lain 4320 
soveltamiseksi ja vahvistamiseksi; katsoo, 
että olisi valvottava tarkasti, miten poliisi 
ja oikeuslaitos panevat lain täytäntöön, ja 
valvottava tehokkaasti sitä, että kunnat 
täyttävät velvoitteensa ja perustavat 
riittävästi asuntoja naisille ja alaikäisille 
lapsille, jotka ovat vaarassa, sekä 
perustettava seurantajärjestelmä
turvapaikan jättäviä naisia ja alaikäisiä 

20. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan estämistä ja torjumista 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 24. marraskuuta 2011; 
kehottaa hallitusta tehostamaan 
ennaltaehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla 
kunniamurhien, perheväkivallan ja 
pakkoavioliittojen torjumiseksi; katsoo, 
että olisi erityisesti saavutettava laaja 
yhteisymmärrys naisten oikeuksia ajavien 
ryhmien kanssa naisten ja 
perheenjäsenten suojelemista väkivallalta 
koskevan lakiesityksen pohjalta ja 
toteutettava toimia perheen suojelua 
koskevan lain 4320 soveltamiseksi ja 
vahvistamiseksi; katsoo, että olisi 
valvottava tarkasti, miten poliisi ja 
oikeuslaitos panevat lain täytäntöön, ja 
valvottava tehokkaasti sitä, että kunnat 
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varten, jotta he voivat saada asianmukaista 
psykologista tukea, oikeusapua, 
terveydenhoitoa sekä apua yhteiskuntaan 
sopeutumisessa; on tyytyväinen perhe- ja 
sosiaalipolitiikan ministeriön pyrkimyksiin 
lisätä turvakotien määrää ja parantaa niiden 
laatua ja ministeriön päätökseen antaa 
myös yksityisille tahoille luvan perustaa 
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja 
alaikäiset lapset voivat turvautua; 

täyttävät velvoitteensa ja perustavat 
riittävästi asuntoja naisille ja alaikäisille 
lapsille, jotka ovat vaarassa, sekä 
perustettava seurantajärjestelmä
turvapaikan jättäviä naisia ja alaikäisiä 
varten, jotta he voivat saada asianmukaista 
psykologista tukea, oikeusapua, 
terveydenhoitoa sekä apua yhteiskuntaan 
sopeutumisessa; on tyytyväinen perhe- ja 
sosiaalipolitiikan ministeriön pyrkimyksiin 
lisätä turvakotien määrää ja parantaa niiden 
laatua ja ministeriön päätökseen antaa 
myös yksityisille tahoille luvan perustaa 
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja 
alaikäiset lapset voivat turvautua; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan estämistä ja torjumista 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 24. marraskuuta 2011; 
kehottaa hallitusta tehostamaan 
ennaltaehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla 
kunniamurhien, perheväkivallan ja 
pakkoavioliittojen torjumiseksi; katsoo, 
että olisi toteutettava erityisesti toimia
perheen suojelua koskevan lain 4320 
soveltamiseksi ja vahvistamiseksi; katsoo, 
että olisi valvottava tarkasti, miten poliisi 
ja oikeuslaitos panevat lain täytäntöön, ja 
valvottava tehokkaasti sitä, että kunnat 
täyttävät velvoitteensa ja perustavat 
riittävästi asuntoja naisille ja alaikäisille 
lapsille, jotka ovat vaarassa, sekä 

20. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan estämistä ja torjumista 
koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 24. marraskuuta 2011; 
kehottaa hallitusta tehostamaan 
ennaltaehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla 
kunniamurhien, yleisesti esiintyvän 
perheväkivallan ongelman ja 
pakkoavioliittojen torjumiseksi; katsoo, 
että olisi toteutettava erityisesti perheen 
suojelua koskevan lain 4320 täydellinen 
tarkistaminen sen varmistamiseksi, että 
lailla suojellaan kaikkia naimisissa olevia 
ja naimattomia naisia; katsoo, että olisi 
valvottava tarkasti, miten poliisi ja 
oikeuslaitos tulevaisuudessa noudattavat 
lakia, panevat lain täytäntöön ja 
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perustettava seurantajärjestelmä
turvapaikan jättäviä naisia ja alaikäisiä 
varten, jotta he voivat saada asianmukaista 
psykologista tukea, oikeusapua, 
terveydenhoitoa sekä apua yhteiskuntaan 
sopeutumisessa; on tyytyväinen perhe- ja 
sosiaalipolitiikan ministeriön pyrkimyksiin 
lisätä turvakotien määrää ja parantaa niiden 
laatua ja ministeriön päätökseen antaa 
myös yksityisille tahoille luvan perustaa 
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja 
alaikäiset lapset voivat turvautua; 

tehostavat lain täytäntöönpanoa, ja 
valvottava tehokkaasti sitä, että kunnat 
täyttävät velvoitteensa ja perustavat 
riittävästi asuntoja kaikille naisille ja 
alaikäisille lapsille, jotka ovat vaarassa,
sekä perustettava seurantajärjestelmä
kaikkia turvapaikan jättäviä naisia ja 
alaikäisiä varten, jotta he voivat saada 
asianmukaista psykologista tukea, 
oikeusapua, terveydenhoitoa sekä apua 
yhteiskuntaan sopeutumisessa; on 
tyytyväinen perhe- ja sosiaalipolitiikan 
ministeriön pyrkimyksiin lisätä turvakotien 
määrää ja parantaa niiden laatua ja 
ministeriön päätökseen antaa myös 
yksityisille tahoille luvan perustaa
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja 
alaikäiset lapset voivat turvautua; 

Or. en

Tarkistus 263
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa Turkin hallitusta 
noudattamaan linjaa, jonka mukaan 
minkäänlaista naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa ei hyväksytä;

Or. en

Tarkistus 264
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. on huolissaan lasten suhteettoman 
korkeasta köyhyysasteesta; kehottaa 
Turkkia laatimaan kokonaisvaltaisen 
strategian lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käytön torjumiseksi; 
panee tyytyväisenä merkille sen, että 
Euroopan neuvoston yleissopimus lasten 
suojelemisesta seksuaalista riistoa ja 
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan on 
ratifioitu; kehottaa Turkkia tehostamaan 
toimiaan lapsiin kohdistuvan 
perheväkivallan torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 265
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. korostaa tehokkaan koordinoinnin 
tärkeyttä sukupuolten tasa-arvoisuuden 
valtavirtaistamisen varmistamisessa; on 
siksi tyytyväinen Turkin hallituksen 
pyrkimyksiin tehostaa sukupuolten tasa-
arvoisuuden valtavirtaistamista koskevaa 
yhteistyötä valtion viranomaisten välillä;

Or. en

Tarkistus 266
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 c. panee tyytyväisenä merkille, että 
poliisien, hoitohenkilökunnan, tuomarien 
ja syyttäjien kouluttamista 
perheväkivallan ehkäisemiseksi on 
jatkettu; toteaa, että näiden toimien 
täydentämiseksi on tarpeen luoda 
järjestelmä niiden tahojen tunnistamiseksi 
ja tutkimiseksi, jotka laiminlyövät uhrien 
suojelemisen ja auttamisen;

Or. en

Tarkistus 267
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja 
syrjinnän torjumista ja tasa-arvon 
edistämistä koskevan toimikunnan 
perustamisesta; toteaa, että on tarpeen 
toteuttaa lisätoimia homofobian ja 
kaikenlaisen sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän, 
häirinnän ja väkivallan torjumiseksi; 
kehottaa toistamiseen Turkin hallitusta 
antamaan Turkin asevoimille määräyksen 
lopettaa homoseksuaalisuuden 
luokittamisen "psykoseksuaaliseksi" 
sairaudeksi;

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
täytäntöön;
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Or. en

Tarkistus 268
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimikunnan perustamisesta; 
toteaa, että on tarpeen toteuttaa lisätoimia 
homofobian ja kaikenlaisen 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän, häirinnän ja 
väkivallan torjumiseksi; kehottaa 
toistamiseen Turkin hallitusta antamaan 
Turkin asevoimille määräyksen lopettaa 
homoseksuaalisuuden luokittamisen 
"psykoseksuaaliseksi" sairaudeksi;

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimikunnan perustamisesta; 

Or. lt

Tarkistus 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
S&D-ryhmän puolesta
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimikunnan perustamisesta; 
toteaa, että on tarpeen toteuttaa lisätoimia
homofobian ja kaikenlaisen sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän, 
häirinnän ja väkivallan torjumiseksi; 
kehottaa toistamiseen Turkin hallitusta 
antamaan Turkin asevoimille määräyksen 
lopettaa homoseksuaalisuuden 
luokittamisen "psykoseksuaaliseksi" 
sairaudeksi;

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimikunnan perustamisesta
huomioiden myös suojelemisen 
syrjinnältä sukupuolisen suuntautumisen 
tai sukupuoli-identiteetin perusteella; 
toteaa, että on tarpeen toteuttaa tehokkaita 
oikeudellisia ja politiikkatoimia
homofobian, transfobian ja kaikenlaisen 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän, häirinnän, myös poliisin ja 
poliitikkojen tekemän, ja väkivallan 
torjumiseksi; pitää valitettavana, että 
lesboja, homoja, biseksuaaleja ja 
transsukupuolisia henkilöitä ja myös 
transsukupuolisia seksityöntekijöitä 
vastaan nostetaan säännöllisesti syytteitä 
rikoslain ja "moraalitonta käytöstä" 
koskevien säännösten nojalla; kehottaa 
toistamiseen Turkin hallitusta antamaan 
Turkin asevoimille määräyksen lopettaa 
homoseksuaalisuuden luokittamisen 
"psykoseksuaaliseksi" sairaudeksi;

Or. en

Tarkistus 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimikunnan perustamisesta; 
toteaa, että on tarpeen toteuttaa lisätoimia
homofobian ja kaikenlaisen sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän, 
häirinnän ja väkivallan torjumiseksi; 
kehottaa toistamiseen Turkin hallitusta 
antamaan Turkin asevoimille määräyksen 
lopettaa homoseksuaalisuuden 
luokittamisen "psykoseksuaaliseksi" 
sairaudeksi;

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimikunnan perustamisesta
huomioiden myös suojelemisen 
syrjinnältä sukupuolisen suuntautumisen 
tai sukupuoli-identiteetin perusteella; 
toteaa, että on tarpeen toteuttaa tehokkaita 
oikeudellisia ja politiikkatoimia
homofobian, transfobian ja kaikenlaisen 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän, häirinnän, myös poliisin ja 
poliitikkojen tekemän, ja väkivallan 
torjumiseksi; pitää valitettavana, että 
lesboja, homoja, biseksuaaleja ja 
transsukupuolisia henkilöitä ja myös 
transsukupuolisia seksityöntekijöitä 
vastaan nostetaan säännöllisesti rikoslain 
ja "moraalitonta käytöstä" koskevien 
säännösten nojalla; kehottaa toistamiseen 
Turkin hallitusta antamaan Turkin 
asevoimille määräyksen lopettaa 
homoseksuaalisuuden luokittamisen 
"psykoseksuaaliseksi" sairaudeksi;

Or. en

Tarkistus 271
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimikunnan perustamisesta; 
toteaa, että on tarpeen toteuttaa lisätoimia 
homofobian ja kaikenlaisen sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän, 
häirinnän ja väkivallan torjumiseksi; 
kehottaa toistamiseen Turkin hallitusta 
antamaan Turkin asevoimille määräyksen 
lopettaa homoseksuaalisuuden 
luokittamisen "psykoseksuaaliseksi" 
sairaudeksi;

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimikunnan perustamisesta; 
toteaa, että on tarpeen toteuttaa lisätoimia 
homofobian ja kaikenlaisen sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän, 
häirinnän ja väkivallan ja myös 
transsukupuolisiin henkilöihin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi; 
kehottaa toistamiseen Turkin hallitusta 
antamaan Turkin asevoimille määräyksen 
lopettaa homoseksuaalisuuden 
luokittamisen "psykoseksuaaliseksi" 
sairaudeksi; kehottaa Turkin hallitusta 
jatkamaan jälleen romanien oikeuksia 
koskevaa työtään;

Or. en

Tarkistus 272
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä 
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan 
siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä
alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan 
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täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimikunnan perustamisesta; 
toteaa, että on tarpeen toteuttaa lisätoimia 
homofobian ja kaikenlaisen sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän, 
häirinnän ja väkivallan torjumiseksi; 
kehottaa toistamiseen Turkin hallitusta 
antamaan Turkin asevoimille määräyksen 
lopettaa homoseksuaalisuuden 
luokittamisen "psykoseksuaaliseksi" 
sairaudeksi;

täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n 
säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimikunnan perustamisesta; 
toteaa, että on tarpeen toteuttaa lisätoimia 
homofobian ja kaikenlaisen sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän, 
häirinnän ja väkivallan torjumiseksi; 
kehottaa toistamiseen Turkin hallitusta 
antamaan Turkin asevoimille määräyksen 
lopettaa homoseksuaalisuuden 
luokittamisen "psykoseksuaaliseksi" 
sairaudeksi; toteaa, että Turkki on jäsen 
islamilaisten maiden yhteistyöjärjestössä, 
joka rajoittaa ihmisoikeudet šariassa 
kuvattuihin, mikä on vastoin EU:n 
keskeisiä periaatteita;

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. on syvästi huolissaan lesboista, 
homoista, biseksuaaleista ja 
transsukupuolisista henkilöistä, erityisesti 
huonon kohtelun, kidutuksen ja 
mielivaltaisten pidätysten uhreiksi 
joutuneista, sisäasiainministerin 
nimitettyä lausunnossaan 
homoseksuaalisuutta 
"moraalittomuudeksi", 
"siveettömyydeksi" ja "epäinhimilliseksi 
tilaksi"; on huolissaan lesboihin, 
homoihin, biseksuaaleihin ja 
transsukupuolisiin henkilöihin 
kohdistuvaan väkivaltaan syyllistyneille 
annettavista suhteettoman lievistä 
tuomioista ja heidän kohdallaan 
huomioitavista lieventämisperusteista; 
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toteaa siksi, että on tarpeen toteuttaa 
homofobian ja sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
vastaisia lisätoimia sen mukaisesti, mitä 
määrätään Euroopan neuvoston 
ministerikomitean jäsenvaltiolle 
antamassa suosituksessa toimenpiteistä 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän torjumiseksi; pyytää, että 
syrjinnän torjumista ja tasa-arvon 
edistämistä käsittelevää toimikuntaa 
koskeva lakiesitys muutetaan EU:n 
vaatimusten mukaiseksi myös 
sukupuoleen ja sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
osalta; kehottaa kansallisia ja alueellisia 
viranomaisia tekemään lopun jatkuvasti 
esiintyvistä transsukupuolisten 
henkilöiden ja transsukupuolisten 
seksityöntekijöiden murhista;

Or. en

Tarkistus 274
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta tehostamaan toimiaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
kehityksen edistämiseksi maan 

22. kannustaa hallituksen toimia
kurdikysymystä koskevan poliittisen 
ratkaisun löytämiseksi; kehottaa kaikkia 
poliittisia voimia työskentelemään yhdessä 
tehokkaampaan poliittiseen vuoropuheluun 
pyrkimiseksi sekä kurdisyntyperää olevien 
kansalaisten poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi ja vaatii, että PKK ja 
siihen sidoksissa olevat ryhmittymät ja
peitejärjestöt lopettavat kaiken 
terroritoiminnan ja aidosti osallistuvat 
rauhanomaiseen ja demokraattiseen 
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kaakkoisosassa; katsoo, että perustuslain 
uudistus tarjoaa erittäin hyödyllisen 
kehyksen demokratiakehityksen 
edistämiselle; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan perustaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevalle avoimelle ja
aidosti demokraattiselle keskustelulle, ja
on huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 
jäsenten sekä ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; 

poliittiseen prosessiin;

Or. en

Tarkistus 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
tehostamaan toimiaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämiseksi 
maan kaakkoisosassa; katsoo, että 
perustuslain uudistus tarjoaa erittäin 
hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
perustaa ainoastaan kurdikysymystä 
koskevalle avoimelle ja aidosti 

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; pitää tässä yhteydessä 
välttämättömänä oikeutta omalla 
äidinkielellä annettuun opetukseen ja 
oikeutta käyttää kurdin kieltä viestinnässä 
paikallishallinnon kanssa; kehottaa 
Turkin hallitusta tehostamaan toimiaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
kehityksen edistämiseksi maan 
kaakkoisosassa; katsoo, että perustuslain 
uudistus tarjoaa erittäin hyödyllisen 
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demokraattiselle keskustelulle, ja on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 
jäsenten sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä niin kutsutun KCK-
oikeudenkäynnin yhteydessä; 

kehyksen demokratiakehityksen 
edistämiselle; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan perustaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevalle avoimelle ja 
aidosti demokraattiselle keskustelulle, ja on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 
jäsenten sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä niin kutsutun KCK-
oikeudenkäynnin yhteydessä; 

Or. en

Tarkistus 276
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
tehostamaan toimiaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämiseksi 
maan kaakkoisosassa; katsoo, että 
perustuslain uudistus tarjoaa erittäin 
hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
perustaa ainoastaan kurdikysymystä 
koskevalle avoimelle ja aidosti 
demokraattiselle keskustelulle, ja on 
huolestunut useista kurdikysymystä 

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi, jotta voitaisiin taata 
oikeus sananvapauteen, 
yhdistymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen; kehottaa Turkin 
hallitusta tehostamaan toimiaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
kehityksen edistämiseksi maan 
kaakkoisosassa; katsoo, että perustuslain 
uudistus tarjoaa erittäin hyödyllisen 
kehyksen demokratiakehityksen 
edistämiselle; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan perustaa ainoastaan 
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käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 
jäsenten sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä niin kutsutun KCK-
oikeudenkäynnin yhteydessä; 

kurdikysymystä koskevalle avoimelle ja 
aidosti demokraattiselle keskustelulle, ja on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 
jäsenten sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä niin kutsutun KCK-
oikeudenkäynnin yhteydessä; 

Or. en

Tarkistus 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
tehostamaan toimiaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämiseksi 
maan kaakkoisosassa; katsoo, että 
perustuslain uudistus tarjoaa erittäin 
hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
perustaa ainoastaan kurdikysymystä 
koskevalle avoimelle ja aidosti 
demokraattiselle keskustelulle, ja on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
tehostamaan toimiaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämiseksi 
maan kaakkoisosassa; katsoo, että 
perustuslain uudistus tarjoaa erittäin 
hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
perustaa ainoastaan kurdikysymystä 
koskevalle avoimelle ja aidosti 
demokraattiselle keskustelulle, ja on 
erittäin huolestunut useista 
kurdikysymystä käsitteleviin kirjailijoihin 
ja toimittajiin kohdistetuista syytteistä sekä 
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kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 
jäsenten sekä ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; 

käynnissä olevan oikeudenkäynnin 
yhteydessä pitkittyneestä vankeudesta, 
joka koskee tuhansia Rauhan ja 
demokratian puolueen (BDP) 
aktiivijäseniä, joiden joukossa on yhä 
useampia demokraattisesti valittuja 
kurdipoliitikkoja, pormestareita ja 
paikallis- ja kunnanvaltuustojen jäseniä, 
lakimiehiä sekä ihmisoikeuksien 
puolustajia niin kutsutun KCK-
oikeudenkäynnin yhteydessä; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
tehostamaan toimiaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämiseksi 
maan kaakkoisosassa; katsoo, että 
perustuslain uudistus tarjoaa erittäin 
hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
perustaa ainoastaan kurdikysymystä 
koskevalle avoimelle ja aidosti 
demokraattiselle keskustelulle, ja on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
tehostamaan toimiaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämiseksi 
maan kaakkoisosassa; katsoo, että 
perustuslain uudistus tarjoaa erittäin 
hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
perustaa ainoastaan kurdikysymystä 
koskevalle avoimelle ja aidosti 
demokraattiselle keskustelulle, ja 
tuomitsee useat kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetut syytteet sekä monien
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kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 
jäsenten sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä niin kutsutun KCK-
oikeudenkäynnin yhteydessä; 

kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 
jäsenten, lakimiesten, mielenosoittajien
sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätykset ja poliisin heihin kohdistaman 
häirinnän niin kutsutun KCK-
oikeudenkäynnin ja muiden 
poliisioperaatioiden yhteydessä; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
tehostamaan toimiaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämiseksi 
maan kaakkoisosassa; katsoo, että 
perustuslain uudistus tarjoaa erittäin 
hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
perustaa ainoastaan kurdikysymystä 
koskevalle avoimelle ja aidosti 
demokraattiselle keskustelulle, ja on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
tehostamaan toimiaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämiseksi 
maan kaakkoisosassa; katsoo, että 
perustuslain uudistus tarjoaa erittäin 
hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
perustaa ainoastaan kurdikysymystä 
koskevalle avoimelle ja aidosti 
demokraattiselle keskustelulle, ja on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 



PE478.719v01-00 178/294 AM\888692FI.doc

FI

jäsenten sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä niin kutsutun KCK-
oikeudenkäynnin yhteydessä; 

jäsenten sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä niin kutsutun KCK-
oikeudenkäynnin yhteydessä; korostaa, 
että on tärkeää, että kurdikysymyksestä 
keskustellaan demokraattisten elinten 
puitteissa ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
tehostamaan toimiaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämiseksi 
maan kaakkoisosassa; katsoo, että 
perustuslain uudistus tarjoaa erittäin 
hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
perustaa ainoastaan kurdikysymystä 
koskevalle avoimelle ja aidosti 
demokraattiselle keskustelulle, ja on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 
jäsenten sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä niin kutsutun KCK-

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja 
tehostamaan toimiaan kurdikysymystä 
koskevan poliittisen ratkaisun löytämiseksi 
ja pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi 
sekä kurdisyntyperää olevien kansalaisten 
poliittisen, kulttuurisen, sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen 
vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
tehostamaan toimiaan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kehityksen edistämiseksi 
maan kaakkoisosassa; katsoo, että 
perustuslain uudistus tarjoaa erittäin 
hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
perustaa ainoastaan kurdikysymystä 
koskevalle avoimelle ja aidosti 
demokraattiselle keskustelulle, ja on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen 
jäsenten sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä niin kutsutun KCK-
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oikeudenkäynnin yhteydessä; oikeudenkäynnin yhteydessä; kehottaa 
Turkin hallitusta varmistamaan, että alue 
on turvassa laittomilta aseistetuilta 
järjestöiltä, ja luomaan rauhallisen 
maaperän, jotta kurditaustaiset poliitikot 
voivat käydä vapaata ja moniarvoista 
keskustelua;

Or. en

Tarkistus 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. panee tyytyväisenä merkille Turkin 
hallituksen äskettäisen julistuksen 
kreikkalaisvähemmistölle suunnatun 
koulun avaamisesta Gökçeadan (Imbros) 
saarella, mikä on myönteinen askel kohti 
turkkilaisten saarten Gökçeadan (Imbros) 
ja Bozcaadan (Tenedos) kaksikulttuurisen 
luonteen säilyttämistä Euroopan 
neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen antaman 
päätöslauselman 1625 mukaisesti, ja 
odottaa julistuksen pikaista 
täytäntöönpanoa; toteaa kuitenkin, että 
on toteutettava lisätoimia 
kreikkalaisvähemmistön kohtaamien 
ongelmien ratkaisemiseksi, erityisesti 
heidän omistusoikeutensa osalta;

Or. en

Tarkistus 282
Norica Nicolai
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Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. panee merkille Turkin hallituksen 
noudattaman kokonaisvaltaisen 
strategian kansalaisten demokraattisten 
oikeuksien ja vapauksien parantamiseksi 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
heidän kulttuurisiin, sosiaalisiin ja 
taloudellisiin kehitystarpeisiinsa; katsoo, 
että perustuslain uudistus muodostaa 
erittäin hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
työskentelemään yhdessä tehokkaampaan 
poliittisen vuoropuheluun pyrkimiseksi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. on tyytyväinen rakentaviin toimiin, 
joita kurdikysymyksen osapuolet 
toteuttivat vuoden 2011 ensimmäisellä 
puoliskolla, eli PKK:n ja Turkin 
hallituksen toistuviin tulitaukoihin ja 
vuoropuhelun aloittamiseen Abdullah 
Öcalanin kanssa; pitää valitettavana, että 
neuvottelut on lopetettu ja että väkivalta 
on jälleen kiihtynyt; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan neuvottelut 
uudelleen mahdollisimman pian ja 
parantamaan Öcalanin oloja 
vankeudessa, erityisesti voimassa olevia 
eristämistoimia, jotka määrättiin 
17. heinäkuuta 2011;
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. kannustaa Turkkia sallimaan laajan 
ja riippumattoman tutkimuksen Turkin 
armeijan nykyisistä ja menneistä toimista, 
väitteet kemiallisten aseiden käytöstä 
mukaan lukien; kannustaa Turkkia 
päästämään Kemiallisten aseiden 
kieltojärjestön (OPCW) kaikkiin asiaan 
liittyviin paikkoihin ja asettamaan 
saataville kaikki asiaa koskevat asiakirjat;

Or. en

Tarkistus 285
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. painottaa, että on tarpeen luoda työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksia koskeva EU:n 
normien ja ILOn yleissopimusten 
mukainen oikeudellinen kehys, koska 
kaikkien työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksien harjoittamista 
koskevien esteiden poistamisella 
varmistetaan nykyisen vahvan 
taloudellisen edistyksen nivominen 
talouskasvun synnyttämän vaurauden 
laajempaan leviämiseen Turkin 
yhteiskunnassa ja siten suuremman 
kasvupotentiaalin edistäminen;

23. panee tyytyväisenä merkille Turkin 
viranomaisten pyrkimykset luoda työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksia koskeva EU:n 
normien ja ILOn yleissopimusten 
mukainen oikeudellinen kehys;
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Or. en

Tarkistus 286
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. painottaa, että on tarpeen luoda työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksia koskeva EU:n 
normien ja ILOn yleissopimusten 
mukainen oikeudellinen kehys, koska 
kaikkien työ- ja ammattiyhdistysoikeuksien 
harjoittamista koskevien esteiden 
poistamisella varmistetaan nykyisen 
vahvan taloudellisen edistyksen nivominen 
talouskasvun synnyttämän vaurauden 
laajempaan leviämiseen Turkin 
yhteiskunnassa ja siten suuremman 
kasvupotentiaalin edistäminen;

23. panee tyytyväisenä merkille Turkin 
viranomaisten pyrkimykset luoda työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksia koskeva EU:n 
normien ja ILOn yleissopimusten 
mukainen oikeudellinen kehys ja panee 
myönteisesti merkille Turkin hallituksen 
poliittisen tahdon tässä asiassa, koska 
kaikkien työ- ja ammattiyhdistysoikeuksien 
harjoittamista koskevien esteiden 
poistamisella varmistetaan nykyisen 
vahvan taloudellisen edistyksen nivominen 
talouskasvun synnyttämän vaurauden 
laajempaan leviämiseen Turkin 
yhteiskunnassa ja siten suuremman 
kasvupotentiaalin edistäminen;

Or. en

Tarkistus 287
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. painottaa, että on tarpeen luoda työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksia koskeva EU:n 
normien ja ILOn yleissopimusten 
mukainen oikeudellinen kehys, koska 
kaikkien työ- ja ammattiyhdistysoikeuksien 
harjoittamista koskevien esteiden 
poistamisella varmistetaan nykyisen 
vahvan taloudellisen edistyksen nivominen 

23. painottaa, että on kiireellisesti tarpeen 
luoda työ- ja ammattiyhdistysoikeuksia 
koskeva EU:n normien, Euroopan 
neuvoston säädösten ja ILOn 
yleissopimusten mukainen oikeudellinen 
kehys, ja soveltaa sitä täysimääräisesti, 
koska kaikkien työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksien harjoittamista 
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talouskasvun synnyttämän vaurauden 
laajempaan leviämiseen Turkin 
yhteiskunnassa ja siten suuremman 
kasvupotentiaalin edistäminen;

koskevien esteiden poistamisella 
varmistetaan nykyisen vahvan taloudellisen 
edistyksen nivominen talouskasvun 
synnyttämän vaurauden laajempaan 
leviämiseen Turkin yhteiskunnassa ja siten 
suuremman kasvupotentiaalin edistäminen;

Or. en

Tarkistus 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. painottaa, että on tarpeen luoda työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksia koskeva EU:n 
normien ja ILOn yleissopimusten 
mukainen oikeudellinen kehys, koska 
kaikkien työ- ja ammattiyhdistysoikeuksien 
harjoittamista koskevien esteiden 
poistamisella varmistetaan nykyisen 
vahvan taloudellisen edistyksen nivominen 
talouskasvun synnyttämän vaurauden 
laajempaan leviämiseen Turkin 
yhteiskunnassa ja siten suuremman 
kasvupotentiaalin edistäminen;

23. painottaa, että on tarpeen luoda työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksia koskeva EU:n 
normien ja ILOn yleissopimusten 
mukainen oikeudellinen kehys, koska 
kaikkien työ- ja ammattiyhdistysoikeuksien 
harjoittamista koskevien esteiden 
poistamisella varmistetaan nykyisen 
vahvan taloudellisen edistyksen nivominen 
talouskasvun synnyttämän vaurauden 
laajempaan leviämiseen Turkin 
yhteiskunnassa ja siten suuremman 
kasvupotentiaalin edistäminen; toivoo, että 
tällaisilla yhdenmukaistamistoimilla 
onnistutaan rajoittamaan 
polkumyyntikäytäntöjä, jotka eivät ole 
EU:n tavoitteleman moitteettoman 
kilpailun periaatteiden mukaisia.

Or. it

Tarkistus 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. painottaa, että on tarpeen luoda työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksia koskeva EU:n 
normien ja ILOn yleissopimusten 
mukainen oikeudellinen kehys, koska 
kaikkien työ- ja ammattiyhdistysoikeuksien 
harjoittamista koskevien esteiden 
poistamisella varmistetaan nykyisen
vahvan taloudellisen edistyksen nivominen 
talouskasvun synnyttämän vaurauden 
laajempaan leviämiseen Turkin 
yhteiskunnassa ja siten suuremman 
kasvupotentiaalin edistäminen;

23. painottaa, että on tarpeen luoda työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksia koskeva EU:n 
normien ja ILOn yleissopimusten 
mukainen oikeudellinen kehys, koska 
kaikkien työ- ja ammattiyhdistysoikeuksien 
harjoittamista koskevien esteiden 
poistamisella varmistetaan nykyisen 
vahvan taloudellisen edistyksen nivominen 
talouskasvun synnyttämän vaurauden 
laajempaan leviämiseen Turkin 
yhteiskunnassa ja siten suuremman 
kasvupotentiaalin edistäminen; kannustaa 
siksi kaikkia talous- ja sosiaalineuvoston 
osapuolia lujittamaan sitoutumistaan ja 
yhteistyötään, jotta täytettäisiin 
sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä koskevan 
luvun 19 avaamiselle asetetut edellytykset;

Or. en

Tarkistus 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa Turkin hallitusta 
kiinnittämään erityistä huomiota kaikkien 
kristittyjen vähemmistöjen, myös 
Kaakkois-Turkin alkuperäisväestön 
aramealaisten (syyrialaisten) ja 
armenialais- ja kreikkalaisyhteisöjen, 
sosio-ekonomiseen tilanteeseen ja 
varmistamaan, että myös kyseiset ryhmät 
huomioidaan aluekehityshankkeissa, että 
ne saavat EU:n taloudellista apua 
riittävästi ja oikeassa suhteessa ja että 
niitä ei syrjitä etnis-uskonnollisin tai 
kielellisin perustein;
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Or. en

Tarkistus 291
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. on huolissaan käytännöstä nostaa 
rikoskanteita erityisesti opetusalan 
ammattiyhdistysten sellaisia jäseniä 
vastaan, jotka pyrkivät aktiivisesti 
saavuttamaan paremmat työ-, koulutus- ja 
elinolot, nostavat esiin työntekijöiden ja 
suuren yleisön etuja koskevia 
ihmisoikeusrikkomuksia ja edistävät 
moniarvoista yhteiskuntaa; pitää 
mielipiteiden ja 
ammattiyhdistystoiminnan 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien suojelemiselle Turkissa 
ja tuomitsee sananvapauden ja 
kokoontumis- ja yhdistymisvapauden 
suhteettomat rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 292
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. panee tyytyväisenä merkille yleisen 
liiketoimintaympäristön kehityksen, jota 
on edistänyt erityisesti Turkin uuden 
kauppalainsäädännön sekä pk-yrityksiä 
koskevan strategian ja 
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toimintasuunnitelman (2011–2013) 
hyväksyminen, eurooppalaisia pk-
yrityksiä tukevan aloitteen arviointi ja 
täytäntöönpano, kehittyvien yritysten 
markkinoita koskevan pk-yrityksille 
suunnatun tukiohjelman (Markets for 
Developing Enterprises SME Support 
Scheme) perustaminen ja maassa 
toimivien pk-yritysten rahoituksen 
saannin parantaminen;

Or. en

Tarkistus 293
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa Turkkia turvaamaan 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti 
pakolaisten paluuoikeuden, myös 
Kaakkois-Turkin aramealaiselle 
(syyrialaiselle) alkuperäisväestölle ja 
armenialais- ja 
kreikkalaisvähemmistöille;

Or. en

Tarkistus 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. toistaa, että on tarpeen lujittaa 
yhteenkuuluvuutta Turkin eri alueiden ja 
maaseudun ja kaupunkialueiden välillä; 
korostaa tässä yhteydessä koulutuksen 
erityistä merkitystä ja tarvetta puuttua yhä 
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esiintyviin merkittäviin alueiden välisiin 
eroihin koulutuksen laadussa ja 
koulutukseen osallistumisen asteessa;

Or. en

Tarkistus 295
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. on tyytyväinen Turkin 
energiamarkkinoiden 
monipuolistumisesta, mutta kehottaa 
Turkin hallitusta myös tutkimaan 
kunnolla nykyisiin 
ydinvoimalahankkeisiin, kuten Akkuyun 
ydinvoimalaan, liittyvät riskit ja 
vastuukysymykset;

Or. en

Tarkistus 296
Julie Girling

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. on huolissaan, että 
joulukuussa 2010 hyväksytty muutos 
lakiin sähköenergian tuottamisesta 
uusiutuvista energialähteistä 
mahdollistaa energiantuotantolaitosten 
rakentamisen luontoalueille ja että 
vastikään perustettu elin voi 
elokuussa 2011 hyväksytyn ympäristö- ja 
kaupunkisuunnitteluministeriön tehtäviä 
ja organisaatiota koskevan asetuksen 
17 artiklan nojalla tarkistaa ja 
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mahdollisesti muuttaa luonnonalueiden 
luokittelua;

Or. en

Tarkistus 297
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kehottaa Turkkia kasvavan 
maailmanlaajuisen yksimielisyyden ja 
kansainvälisen oikeuden periaatteiden 
mukaisesti tunnustamaan menneisyydessä 
tekemänsä maan armenialaiseen, 
Mustanmeren alueelta muuttaneeseen 
kreikkalaista alkuperää olevaan ja 
aramealaiseen (syyrialaiseen) 
alkuperäisväestöön kohdistuneet 
joukkotuhontarikokset;

Or. en

Tarkistus 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kehottaa Turkin hallitusta ottamaan 
kokonaisvaltaisesti huomioon 
kestävyysnäkökohdat ja 
ympäristövaikutukset, jotka liittyvät sen 
suunnitelmaan rakentaa Etelä-Turkkiin 
(Akkuyuun) ydinvoimalan, joka uhkaa 
naapurialueita; painottaa tarvetta suojella 
luonnon-, kulttuuri- ja arkeologista 
perintöä täysin eurooppalaisten normien 
mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 299
Julie Girling

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. panee tyytyväisenä merkille, että 
oikeusministeriöön perustettiin 
helmikuussa 2011 osasto 14, jonka on 
määrä käsitellä ympäristö- ja energia-
asioita koskevia valituksia ja 
oikeustapauksia, ja pitää sitä myönteisenä 
edistysaskeleena oikeuslaitoksen 
tapausruuhkan helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 300
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden 

25. kehottaa Turkkia
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kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa samalla Kyproksen tasavaltaa 
avaamaan Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa edistääkseen 
myönteisen ilmapiirin luomista 
onnistuneen ratkaisun löytämiseksi 
meneillään olevissa jälleenyhdistymistä 
koskevissa neuvotteluissa ja sallimaan 
Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

a) vetämään Turkin miehitysvallan 
välittömästi pois Kyprokselta;
b) tunnustamaan Kyproksen 
jakamattomana yhtenäisvaltiona;
c) antamaan Kyproksen porata kaasua 
sen omilla alueellisilla vesillä;
d) aloittamaan laittomien siirtolaisten 
kotiuttamisen;
e) suostumaan yhteistyöhön komission 
perustamisessa, jonka tarkoituksena on 
menetetyn omaisuuden palauttaminen;
f) korvaamaan syntyneet vahingot 
alkuperäisille asukkaille;

Or. nl

Tarkistus 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; kiittää Turkkia 
sitoutumisesta asiaan; korostaa, että 
Kyproksen kysymyksen 
oikeudenmukainen ja toteuttamiskelpoinen 
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kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

ratkaisu on nyt tehtävä viipymättä ja 
kehottaa Turkkia ja kaikkia asianomaisia 
osapuolia työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 302
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden 

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka 
kunnioittaa molempien yhteisöjen etuja ja 
huolia, on nyt tehtävä viipymättä ja 
kehottaa Turkkia, Kreikkaa, Kyproksen 
tasavaltaa ja Pohjois-Kyproksen edustajia
ja kaikkia muita asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta vähentämään joukkojaan
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kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa samalla Kyproksen tasavaltaa 
avaamaan Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa edistääkseen 
myönteisen ilmapiirin luomista 
onnistuneen ratkaisun löytämiseksi 
meneillään olevissa jälleenyhdistymistä 
koskevissa neuvotteluissa ja sallimaan
Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Pohjois-Kyprokselta luottamuksen 
herättämiseksi; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa mahdollistamaan suoran 
kaupankäynnin Kyproksen turkkilaisiin 
satamiin ja lentoasemille ja toteuttamaan 
kiireellisesti toimia 
Famagustan/Varoshan elvyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa samalla Kyproksen tasavaltaa 
avaamaan Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa edistääkseen 
myönteisen ilmapiirin luomista 
onnistuneen ratkaisun löytämiseksi 
meneillään olevissa jälleenyhdistymistä 

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä ja kehottaa Turkkia 
työskentelemään tehokkaasti,
hyväntahtoisesti ja konkreettisin keinoin 
sellaisen kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi, joka on YK:n 
turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien ja EU:n perustana 
olevien periaatteiden mukainen; kehottaa 
Turkin hallitusta helpottamaan sopivan 
neuvotteluilmapiirin luomista vetämällä 
joukkonsa välittömästi pois Kyprokselta ja 
mahdollistamaan Famagustan hallinnon 
siirtämisen sen laillisille asukkaille 
Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; on samalla pahoillaan 
siitä, että Turkki hylkäsi Kyproksen 
tasavallan hallituksen vuonna 2010 
tekemän ehdotuksen, joka koski muun 
muassa Famagustan sataman avaamista 
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koskevissa neuvotteluissa ja sallimaan
Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

EU:n alaisuudessa, jolloin olisi sallittu
kaupalliset toimet EU:n ja Kyproksen 
turkkilaisten välillä Famagustan sataman 
kautta;

Or. en

Tarkistus 304
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka 
perustuu sovittuihin YK:n määrittelemiin 
parametreihin, on nyt tehtävä viipymättä 
ja kehottaa Turkkia ja kaikkia asianomaisia 
osapuolia työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

Or. en
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Tarkistus 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja enempää 
lykkäämättä ja kehottaa Turkkia ja kaikkia 
asianomaisia osapuolia työskentelemään 
tehokkaasti ja hyväntahtoisesti kattavan 
sopimuksen aikaansaamiseksi; kehottaa 
Turkin hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla; 
kehottaa käynnistämään pikaisesti 
tarvittavat restaurointityöt saaren 
pohjoisosassa sijaitsevan nyt 
rappeutuneessa tilassa olevan taiteellisen 
ja uskonnollisen perinnön 
elävöittämiseksi;

Or. it

Tarkistus 306
Nikolaos Chountis
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Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

Or. el

Tarkistus 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 



PE478.719v01-00 196/294 AM\888692FI.doc

FI

kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; on pahoillaan siitä, ettei 
kahdenvälisten suhteiden 
normalisoimisessa Kyproksen tasavallan 
kanssa ole edistytty; kehottaa Turkin 
hallitusta vetämään joukkonsa välittömästi 
pois Kyprokselta ja siirtämään Famagustan 
hallinnon Yhdistyneille kansakunnille 
Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti sellaisen kattavan 
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aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla
Kyproksen tasavaltaa avaamaan
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

sopimuksen aikaansaamiseksi, joka 
perustuu sovittuihin YK:n määrittelemiin
parametreihin, joita ovat kaksi yhteisöä, 
kaksi aluetta ja poliittinen 
yhdenvertaisuus, siten kuin asiaa 
koskevissa turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmissa määrätään ja 
molempien osapuolten johtajien 
yhteisessä, 23. toukokuuta 2008 
antamassa lausunnossa toistetaan; 
kehottaa myös toteuttamaan muita toimia, 
joilla edistetään myönteistä ilmapiiriä 
meneillään olevien jälleenyhdistymistä 
koskevien neuvottelujen päättämiseksi 
onnistuneesti, kuten EU:n neuvoston 
26. huhtikuuta 2004 antamien päätelmien 
täysimääräinen täytäntöönpano 
Kyproksen turkkilaisten eristyksen 
päättämiseksi ja heidän saattamisekseen 
lähemmäs EU:ta ja sopimus Famagustan 
hallinnon siirtämisestä Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti ja siitä, että Kyproksen 
tasavalta avaa Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa salliakseen 
Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin;

Or. en

Tarkistus 309
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia 



PE478.719v01-00 198/294 AM\888692FI.doc

FI

kaikkia asianomaisia osapuolia
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla
Kyproksen tasavaltaa avaamaan
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti sellaisen kattavan 
sopimuksen aikaansaamiseksi, joka 
perustuu asiaa koskeviin YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin ja 
EU:n perustana oleviin periaatteisiin; 
kehottaa Turkin hallitusta aloittamaan 
välittömästi joukkojensa poisvetämisen 
Kyprokselta ja siirtämään Famagustan 
hallinnon Yhdistyneille kansakunnille 
Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; muistuttaa Kyproksen 
tasavallan presidentin ehdotuksesta avata
Famagustan satama EU:n alaisuudessa 
edistäen myönteisen ilmapiirin luomista 
onnistuneen ratkaisun löytämiseksi 
meneillään olevissa jälleenyhdistymistä 
koskevissa neuvotteluissa ja sallien 
molempien yhteisöjen suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 310
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti sellaisen kattavan 
sopimuksen aikaansaamiseksi, joka 
perustuu asiaa koskeviin YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin ja 
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Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

EU:n perustana oleviin periaatteisiin; 
kehottaa Turkin hallitusta aloittamaan 
joukkojensa poisvetämisen Kyprokselta ja 
siirtämään Famagustan hallinnon 
Yhdistyneille kansakunnille Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa samalla Kyproksen tasavaltaa 
avaamaan Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa edistääkseen 
myönteisen ilmapiirin luomista 
onnistuneen ratkaisun löytämiseksi 
meneillään olevissa jälleenyhdistymistä 
koskevissa neuvotteluissa ja sallimaan 
Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 311
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti sellaisen kattavan 
sopimuksen aikaansaamiseksi, joka 
perustuu asiaa koskeviin YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin ja 
EU:n perustana oleviin periaatteisiin; 
kehottaa Turkin hallitusta aloittamaan 
joukkojensa poisvetämisen Kyprokselta ja 
siirtämään Famagustan hallinnon 
Yhdistyneille kansakunnille Yhdistyneiden 
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Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa samalla Kyproksen tasavaltaa 
avaamaan Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa edistääkseen 
myönteisen ilmapiirin luomista 
onnistuneen ratkaisun löytämiseksi 
meneillään olevissa jälleenyhdistymistä 
koskevissa neuvotteluissa ja sallimaan 
Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan viipymättä 
joukkojensa poisvetämisen Kyprokselta ja 
siirtämään Famagustan hallinnon 
Yhdistyneille kansakunnille Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa samalla Kyproksen tasavaltaa 
avaamaan Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa edistääkseen 
myönteisen ilmapiirin luomista 
onnistuneen ratkaisun löytämiseksi 
meneillään olevissa jälleenyhdistymistä 
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neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

koskevissa neuvotteluissa ja sallimaan 
Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta välittömästi ja 
siirtämään Famagustan hallinnon 
Yhdistyneille kansakunnille Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa samalla Kyproksen tasavaltaa 
avaamaan Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa edistääkseen 
myönteisen ilmapiirin luomista 
onnistuneen ratkaisun löytämiseksi 
meneillään olevissa jälleenyhdistymistä 
koskevissa neuvotteluissa ja sallimaan 
Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en
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Tarkistus 314
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan viipymättä
joukkojensa poisvetämisen Kyprokselta ja 
siirtämään Famagustan hallinnon 
Yhdistyneille kansakunnille Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa samalla Kyproksen tasavaltaa 
avaamaan Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa edistääkseen 
myönteisen ilmapiirin luomista 
onnistuneen ratkaisun löytämiseksi 
meneillään olevissa jälleenyhdistymistä 
koskevissa neuvotteluissa ja sallimaan 
Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan hallinnon Yhdistyneille 
kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun 
löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa 
neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen 
turkkilaisten suoran kaupankäynnin 
laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerin johdolla 
käytäviä neuvotteluita Kyproksen 
yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen 
kysymyksen oikeudenmukainen ja 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt 
tehtävä viipymättä ja kehottaa Turkkia ja 
kaikkia asianomaisia osapuolia 
työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen 
aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin 
hallitusta aloittamaan joukkojensa 
poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään 
Famagustan ja Nikosian (Ercan) 
kansainvälisen lentoaseman hallinnon 
Yhdistyneille kansakunnille Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa samalla Kyproksen tasavaltaa 
avaamaan Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa edistääkseen 
myönteisen ilmapiirin luomista 
onnistuneen ratkaisun löytämiseksi 
meneillään olevissa jälleenyhdistymistä 
koskevissa neuvotteluissa ja sallimaan 
Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 316
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimet suoran kaupankäynnin 
sallimiseksi EU:n ja Kyproksen 
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pohjoisosan välillä ja Kyproksen 
turkkilaisen yhteisön vapaan 
liikkuvuuden helpottamiseksi, jotta 
Kyproksen turkkilaisen yhteisön eristynyt 
asema voitaisiin lopettaa EU:n yleisten 
asioiden neuvoston 26. huhtikuuta 2004 
antamien päätelmien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa päättäväisesti Turkkia 
tunnustamaan kaikki Euroopan unionin 
jäsenvaltiot, mukaan lukien Kyproksen 
tasavallan;

Or. nl

Tarkistus 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa Turkkia tukemaan
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komiteaa;

26. pitää välttämättömänä sitä, että 
Turkki tukee voimakkaammin Kyproksen 
kadonneiden henkilöiden komiteaa;

Or. it

Tarkistus 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komiteaa;

26. kehottaa Turkkia tukemaan täysin 
Kyproksen kadonneiden henkilöiden 
komiteaa;

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komiteaa;

26. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komiteaa, erityisesti 
helpottamalla sen pääsyä sotilasalueille ja 
arkistoihin ja toteuttamalla kaikki muut 
asianmukaiset toimet Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen (ECHR) 
kateissa olevien henkilöiden 
muodostamaa humanitaarista ongelmaa 
koskevien ratkaisujen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 321
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komiteaa;

26. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komiteaa; kehottaa kaikkia 
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osapuolia tehostamaan toimiaan 
komitean auttamiseksi työssään;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komiteaa;

26. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komiteaa (CMP); kehottaa 
kaikkia osapuolia tehostamaan toimiaan 
komitean auttamiseksi työssään;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa Turkkia olemaan 
asuttamatta saarelle uusia Turkin 
kansalaisia, sillä se muuttaisi 
väestörakenteen tasapainoa edelleen ja 
heikentäisi sen saarella olevien 
kansalaisten omistautumista tulevalle 
yhteiselle valtiolle, jonka perustana on 
yhteinen menneisyys;

Or. en
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Tarkistus 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa Turkkia olemaan 
asuttamatta saarelle laittomasti uusia 
Turkin kansalaisia, sillä se muuttaisi 
edelleen saaren väestörakenteen 
tasapainoa ja heikentäisi sen kansalaisten 
omistautumista yhteiselle tulevaisuudelle, 
joka perustuu sen yhteiseen 
menneisyyteen; kehottaa Geneven 
yleissopimuksen, kansainvälisen oikeuden 
periaatteiden ja asiaa koskevien 
Euroopan neuvoston päätöslauselmien 
mukaisesti Turkkia puuttumaan Turkin 
kansalaisten laittomaan asuttamiseen 
saarelle;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. tuomitsee voimakkaasti kirkkojen 
häpäisemisen ja hautausmaiden 
tuhoamisen Pohjois-Kyproksella ja 
kehottaa Turkkia rakentamaan kyseiset 
paikat uudelleen;

Or. en

Tarkistus 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komiteaa;

26. kehottaa Turkkia tukemaan täysin 
Kyproksen kadonneiden henkilöiden 
komiteaa;

Or. nl

Tarkistus 327
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen 
mennessä; muistuttaa, että Euroopan 
unioni perustuu kaikkien sen 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteille 
ja että Turkin on ehdokasvaltiona 
sitouduttava rauhanomaisiin suhteisiin 
Euroopan unionin ja kaikkien sen 
jäsenvaltioiden kanssa; muistuttaa lisäksi, 
että Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltiosta määrätään 
Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

27. korostaa, että onnistuminen 
meneillään olevassa YK:n johtamassa 
prosessissa kokonaisratkaisun 
löytämiseksi Kyprokselle mahdollistaisi 
sen, että saarelle syntyvä uusi liittovaltio 
voisi ottaa vastaan Euroopan unionin 
puheenjohtajuuden vuoden 2012 toisella 
puoliskolla, muistuttaa tässä yhteydessä, 
että Turkki on jo ilmaissut olevansa 
valmis solmimaan suhteet uuteen 
valtioon, joka syntyisi kokonaisratkaisun 
myötä;

Or. en

Amendment 328
Tunne Kelam

Motion for a resolution
Paragraph 27
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömän 
yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteille ja että Turkin on 
ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden 
kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiosta 
määrätään Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

27. ei hyväksy Turkin lausuntoja, että se 
jäädyttäisi suhteensa Euroopan unionin 
puheenjohtajavaltioon vuoden 2012 toisella 
puoliskolla, jos Kyproksen kysymystä ei 
ole ratkaistu siihen mennessä; muistuttaa, 
että Euroopan unioni perustuu kaikkien sen 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteille ja 
että Turkin on ehdokasvaltiona 
sitouduttava rauhanomaisiin suhteisiin 
Euroopan unionin ja kaikkien sen 
jäsenvaltioiden kanssa; muistuttaa lisäksi, 
että Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltiosta määrätään 
Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömän 
yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteille ja että Turkin on 
ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden 
kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiosta 
määrätään Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

27. tuomitsee Turkin lausunnot, että se 
jäädyttäisi suhteensa Euroopan unionin 
puheenjohtajavaltioon vuoden 2012 toisella 
puoliskolla, jos Kyproksen kysymystä ei 
ole ratkaistu siihen mennessä; muistuttaa, 
että Euroopan unioni perustuu kaikkien sen 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteille ja 
että Turkin on ehdokasvaltiona 
sitouduttava rauhanomaisiin suhteisiin 
Euroopan unionin ja kaikkien sen 
jäsenvaltioiden kanssa; muistuttaa lisäksi, 
että Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltiosta määrätään 
Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;
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Or. en

Tarkistus 330
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömän 
yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteille ja että Turkin on 
ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden 
kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiosta 
määrätään Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

27. arvostelee Turkin lausuntoja, että se 
jäädyttäisi suhteensa Euroopan unionin 
puheenjohtajavaltioon vuoden 2012 toisella 
puoliskolla, jos Kyproksen kysymystä ei 
ole ratkaistu siihen mennessä; muistuttaa, 
että Euroopan unioni perustuu kaikkien sen 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteille ja 
että Turkin on ehdokasvaltiona 
sitouduttava rauhanomaisiin suhteisiin 
Euroopan unionin ja kaikkien sen 
jäsenvaltioiden kanssa; muistuttaa lisäksi, 
että Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltiosta määrätään 
Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

Or. de

Tarkistus 331
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömän 

27. ottaa huomioon Turkin lausunnot, että 
se jäädyttäisi suhteensa Euroopan unionin 
puheenjohtajavaltioon vuoden 2012 toisella 
puoliskolla, jos Kyproksen kysymystä ei 
ole ratkaistu siihen mennessä; muistuttaa, 
että Euroopan unioni perustuu kaikkien sen 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
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yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteille ja että Turkin on 
ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden 
kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiosta 
määrätään Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

keskinäisen solidaarisuuden periaatteille ja 
että Turkin on ehdokasvaltiona 
sitouduttava rauhanomaisiin suhteisiin 
Euroopan unionin ja kaikkien sen 
jäsenvaltioiden kanssa; muistuttaa lisäksi, 
että Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltiosta määrätään 
Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa jäädyttämään myös suhteensa 
Turkkiin;

Or. nl

Tarkistus 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömän 
yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteille ja että Turkin on 
ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden 
kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiosta 
määrätään Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

27. on syvästi järkyttynyt Turkin 
lausunnoista, että se jäädyttäisi suhteensa 
Euroopan unionin puheenjohtajavaltioon 
vuoden 2012 toisella puoliskolla, jos 
Kyproksen kysymystä ei ole ratkaistu 
siihen mennessä; muistuttaa, että Euroopan 
unioni perustuu kaikkien sen 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteille ja 
että Turkin on ehdokasvaltiona 
sitouduttava rauhanomaisiin suhteisiin 
Euroopan unionin ja kaikkien sen 
jäsenvaltioiden kanssa; muistuttaa lisäksi, 
että Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltiosta määrätään 
Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

Or. de
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Tarkistus 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömän 
yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteille ja että Turkin on 
ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden 
kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiosta 
määrätään Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömän 
yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteille ja että Turkin on 
ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden, 
etenkin sen kiertävää puheenjohtajuutta 
hoitavan jäsenvaltion, kanssa; muistuttaa 
lisäksi, että Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltiosta määrätään 
Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömän 
yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteille ja että Turkin on 

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä, 
ja katsoo, että tällainen kanta on 
ristiriidassa ehdokasvaltion aseman 
kanssa; muistuttaa, että Euroopan unioni 
perustuu kaikkien sen jäsenvaltioiden 
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ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden 
kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiosta 
määrätään Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen 
solidaarisuuden periaatteille ja että Turkin 
on ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden 
kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiosta 
määrätään Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

Or. it

Tarkistus 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömän 
yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteille ja että Turkin on 
ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden 
kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiosta 
määrätään Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa;

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, 
että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltioon vuoden 
2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen 
kysymystä ei ole ratkaistu siihen mennessä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu 
kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömän 
yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteille ja että Turkin on 
ehdokasvaltiona sitouduttava 
rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan 
unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden 
kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajavaltiosta 
määrätään Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa; uskoo kuitenkin, että 
meneillään olevien neuvottelujen 
saattaminen päätökseen onnistuneesti 
mahdollistaisi täysien suhteiden luomisen 
Turkin ja uuden liittovaltion välille, ja 
kehottaa siksi kaikkia osapuolia 
antamaan täyden tukensa YK:n 
pääsihteerin työlle, jotta yhtenäinen, 
kahteen yhteisöön ja kahteen alueeseen 
perustuva Kyproksen liittovaltio voisi 
ottaa hoitaakseen Euroopan unionin 



PE478.719v01-00 214/294 AM\888692FI.doc

FI

puheenjohtajuuden heinäkuussa 2012;

Or. en

Tarkistus 336
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. korostaa, että YK:n Kyproksella 
johtaman ratkaisuprosessin saattaminen 
päätökseen onnistuneesti mahdollistaisi 
sen, että saarelle syntyvä uusi liittovaltio 
voisi ottaa hoitaakseen Euroopan unionin 
puheenjohtajuuden vuoden 2012 toisella 
puoliskolla; muistuttaa tässä yhteydessä, 
että Turkki on jo ilmaissut olevansa 
valmis solmimaan suhteet 
kokonaisratkaisun myötä syntyvään 
uuteen liittovaltioon;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

28. pitää valitettavana, että EU:n ja Naton
yhteistyötä koskevat Berliini plus 
-järjestelyt on estetty, koska Turkki 
vastustaa Kyproksen osallistumista 
Natoon ja Kypros vastustaa Turkin 
osallistumista YTPP:hen ja Euroopan 
puolustusviraston toimintaan; kehottaa 
Turkkia ja Kyprosta käymään todellista 
poliittista vuoropuhelua luottamusta 
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herättävistä ja keskinäiseen 
turvallisuuteen johtavista toimista ja 
määrittelemään Euroopalle ja Turkille 
yhteiset strategiset tavoitteet koko 
alueelle;

Or. en

Tarkistus 338
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

28. pitää valitettavana, että Turkin 
kielteinen asennoituminen estää "Berliini 
plus -järjestelyjä" pidemmälle ulottuvan 
strategisen yhteistyön Naton ja EU:n 
välillä;

Or. en

Tarkistus 339
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 

28. kehottaa Turkkia jättämään Naton,
kun otetaan huomioon kansainvälisten 
suhteiden kehitys viime aikoina;
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puolustusviraston toimintaan;

Or. nl

Tarkistus 340
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

28. kehottaa Turkin ja Kyproksen välistä 
kiistaa laajempaan käytännön 
yhteistyöhön EU:n ja Naton välillä ja 
toivoo, että EU:n ja Naton suhteet 
normalisoituvat nopeasti; kehottaa 
Turkkia olemaan estämättä EU:n ja 
Naton välistä yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 341
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

28. tunnustaa Turkin merkityksen Naton
keskeisenä jäsenenä ja kiireellisen 
tarpeen löytää ratkaisu Kyproksen 
ongelmaan, jotta kaikki esteet Naton
koheesiolle, elvyttämiselle ja yhteistyölle 
poistuisivat;

Or. en
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Tarkistus 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa;

Or. en

Tarkistus 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa;

Or. nl

Tarkistus 344
Dimitar Stoyanov
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Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa;

Or. bg

Tarkistus 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään samanaikaisesti veto-
oikeutensa käyttämättä, kun on kyse 
Turkin osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

Or. en

Tarkistus 346
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
28 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan
puolustusviraston toimintaan;

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
tarkkailijan asemasta Euroopan 
puolustusvirastossa;

Or. en

Tarkistus 347
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa ja kehottaa siksi 
Kyprosta jättämään veto-oikeutensa 
käyttämättä, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

28. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 348
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole 
vielä kumottu, ja uskoo, että kyseisten 
maiden kahdenvälisten suhteiden 
parantumisen olisi johdettava tällaisen 
uhan kumoamiseen;

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; vaatii 
nopeaa edistymistä alueellisia oikeuksia 
koskevien pitkäaikaisten kiistojen 
ratkaisemisessa Egeanmeren alueella;

Or. en

Tarkistus 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole 
vielä kumottu, ja uskoo, että kyseisten 
maiden kahdenvälisten suhteiden 
parantumisen olisi johdettava tällaisen 
uhan kumoamiseen;

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; kehottaa 
sekä Kreikan että Turkin parlamenttia 
peruuttamaan aloitteet, jotka ne 
hyväksyivät 1. ja 8. kesäkuuta 1995;

Or. en

Tarkistus 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä 
kumottu, ja uskoo, että kyseisten maiden 
kahdenvälisten suhteiden parantumisen 
olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen;

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; on hyvin 
huolestunut siitä, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä 
kumottu, ja uskoo, että kyseisten maiden 
kahdenvälisten suhteiden parantumisen 
olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen;

Or. it

Tarkistus 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä 
kumottu, ja uskoo, että kyseisten maiden 
kahdenvälisten suhteiden parantumisen 
olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen;

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä 
kumottu ja että Turkki ei ole lakannut 
kiistämästä Kreikan alueellisia rajoja, 
merirajoja ja ilmatilan 
(lentotiedotusalueet, FIR) rajoja, 
sellaisina kuin ne esitetään kansallisissa 
sopimuksissa ja yleissopimuksissa, ja 
uskoo, että kyseisten maiden 
kahdenvälisten suhteiden parantumisen 
olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen;

Or. el
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Tarkistus 352
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä 
kumottu, ja uskoo, että kyseisten maiden 
kahdenvälisten suhteiden parantumisen 
olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen;

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä 
kumottu, ja uskoo, että kyseisten maiden 
kahdenvälisten suhteiden parantumisen 
olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen; kehottaa voimakkaasti 
Turkin hallitusta harjoittamaan 
politiikkaa, joka suojelee turkkilaisten 
saarten Gökçeadan (Imbros) ja 
Bozcaadan (Tenedos) kaksikulttuurista 
luonnetta, ja tarttumaan erityisesti 
kreikkalaisvähemmistöön kuuluvien 
henkilöiden kohtaamiin ongelmiin, jotka 
koskevat heidän oikeuttaan koulutukseen 
ja heidän omistusoikeuttaan;

Or. en

Tarkistus 353
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä 
kumottu, ja uskoo, että kyseisten maiden 
kahdenvälisten suhteiden parantumisen 

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä 
kumottu, ja uskoo, että kyseisten maiden 
kahdenvälisten suhteiden parantumisen 
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olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen;

olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen; odottaa Turkin lopettavan 
Kreikan ilmatilan ja aluevesien 
loukkaukset sekä lentonsa Kreikan 
saarten ylitse;

Or. el

Tarkistus 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä 
kumottu, ja uskoo, että kyseisten maiden 
kahdenvälisten suhteiden parantumisen 
olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen;

29. panee merkille Turkin ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden parantamiseen 
tähtäävien toimien lisääntymisen; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokouksen Kreikkaa vastaan 
julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä 
kumottu, ja uskoo, että kyseisten maiden 
kahdenvälisten suhteiden parantumisen 
olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen; kehottaa Turkin hallitusta 
lopettamaan toistuvat Kreikan ilmatilan 
loukkaukset ja Turkin 
sotilaslentokoneiden lennot Kreikan 
saarten ylitse;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. Kreikan ja Turkin hallitusten olisi 
vastattava pitkään jatkuneisiin 
vaatimuksiin leikata asehankintoja, jotta 
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tähän tarkoitukseen käytetyt kohtuuttomat 
menot voitaisiin ohjata uudelleen 
erilaisiin sosiaalisiin tavoitteisiin 
molemmissa valtioissa, varsinkin nyt, kun 
kansainvälinen talouskriisi on 
huipussaan;

Or. el

Tarkistus 356
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa, että tällaiset uhkaukset ja 
toistuvat naapurissa sijaitsevan 
jäsenvaltion aluevesien ja ilmatilan 
loukkaukset eivät ole hyvien 
naapuruussuhteiden periaatteen 
mukaisia; korostaa, että Turkin on 
ehdokasvaltiona yksiselitteisesti 
sitouduttava hyviin naapuruussuhteisiin 
ja kiistojen rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjaa noudattaen ja 
tarvittaessa turvautuen Kansainväliseen 
tuomioistuimeen;

Or. en

Tarkistus 357
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 а. kehottaa Turkkia noudattamaan 
18. lokakuuta 1925 tehdyssä Ankaran 
sopimuksessa tekemiään sitoumuksia ja 
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maksamaan sopimuksen mukaiset 
korvaukset sekä tavanomaiset korot 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti Itä-
Traakiasta tulleille bulgarialaisille 
pakolaisille ja heidän jälkeläisilleen, 
joiden omaisuus takavarikoitiin toisen 
Balkanin sodan aikana vuonna 1913; 
katsoo, että olisi merkittävä edistymisen 
merkki, jos Turkki noudattaisi tekemiään 
kansainvälisiä sitoumuksia;

Or. bg

Tarkistus 358
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin 
hallitusta allekirjoittamaan ja 
ratifioimaan sen viipymättä; vaatii 
Kyproksen tasavallan yksinomaisen 
talousvyöhykkeen täyttä legitimiteettiä
YK:n merioikeusyleissopimuksen 
mukaisesti;

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; toteaa, että ratkaisut tiettyihin 
aluekiistoihin voivat perustua 
vapaaehtoiseen rajoittamiseen ja
kompromisseihin, joista on neuvoteltu 
keskinäisen luottamuksen hengessä, ja 
että se mahdollistaisi Turkin nopean 
liittymisen YK:n 
merioikeusyleissopimukseen;

Or. en

Tarkistus 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
30 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; vaatii Kyproksen tasavallan 
yksinomaisen talousvyöhykkeen täyttä 
legitimiteettiä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; muistuttaa Kyproksen 
tasavallan suvereenista oikeudesta tutkia 
ja hyödyntää luonnonvaroja 
yksinomaisella talousvyöhykkeellään 
yhteisön säännöstön ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti, YK:n 
merioikeusyleissopimus mukaan lukien;
on erittäin huolissaan Turkin julkisista 
uhkauksista, jotka kohdistuvat Kyproksen 
tasavaltaan, ja kehottaa Turkkia 
välttämään kaikenlaisia uhkauksia ja 
kitkaa aiheuttavia tekoja ja olemaan 
loukkaamatta Kyproksen tasavallan 
suvereeneja oikeuksia sen aluevesillä, 
yksinomaisella talousvyöhykkeellä ja 
ilmatilassa;

Or. en

Tarkistus 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; vaatii Kyproksen tasavallan 
yksinomaisen talousvyöhykkeen täyttä 

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; muistuttaa Kyproksen 
tasavallan suvereenista oikeudesta tutkia 
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legitimiteettiä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;

ja hyödyntää luonnonvaroja 
yksinomaisella talousvyöhykkeellään 
yhteisön säännöstön ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti, YK:n 
merioikeusyleissopimus mukaan lukien; 
on erittäin huolissaan Turkin 
viimeaikaisista julkisista uhkauksista, 
jotka kohdistuvat Kyproksen tasavaltaan, 
ja kehottaa Turkkia välttämään 
kaikenlaisia uhkauksia ja kitkaa 
aiheuttavia tekoja ja olemaan 
loukkaamatta Kyproksen tasavallan 
suvereeneja oikeuksia sen aluevesillä, 
yksinomaisella talousvyöhykkeellä ja 
ilmatilassa;

Or. en

Tarkistus 361
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; vaatii Kyproksen tasavallan 
yksinomaisen talousvyöhykkeen täyttä 
legitimiteettiä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; muistuttaa Kyproksen 
tasavallan suvereenista oikeudesta tutkia 
ja hyödyntää luonnonvaroja 
yksinomaisella talousvyöhykkeellään 
yhteisön säännöstön ja kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti, YK:n 
merioikeusyleissopimus mukaan lukien; 
on erittäin huolissaan Turkin 
viimeaikaisista julkisista uhkauksista, 
jotka kohdistuvat Kyproksen tasavaltaan, 
ja kehottaa Turkkia välttämään 
kaikenlaisia uhkauksia ja kitkaa 
aiheuttavia tekoja ja olemaan 
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loukkaamatta Kyproksen tasavallan 
suvereeneja oikeuksia sen aluevesillä, 
yksinomaisella talousvyöhykkeellä ja 
ilmatilassa;

Or. en

Tarkistus 362
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; vaatii Kyproksen tasavallan 
yksinomaisen talousvyöhykkeen täyttä 
legitimiteettiä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; korostaa Kyproksen tasavallan 
yksinomaisen talousvyöhykkeen täyttä 
legitimiteettiä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
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viipymättä; vaatii Kyproksen tasavallan 
yksinomaisen talousvyöhykkeen täyttä 
legitimiteettiä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;

viipymättä; vaatii Kyproksen tasavallan 
yksinomaisen talousvyöhykkeen täyttä 
legitimiteettiä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti ja 
korostaa EU:n kaikkien jäsenvaltioiden 
kansainvälisen oikeuden mukaisia 
suvereeneja oikeuksia; on erittäin 
huolissaan Turkin viimeaikaisista 
julkisista uhkauksista, jotka kohdistuvat 
Kyproksen tasavaltaan, ja kehottaa 
Turkkia välttämään kaikenlaisia 
uhkauksia ja kitkaa aiheuttavia tekoja ja 
olemaan loukkaamatta Kyproksen 
tasavallan suvereeneja oikeuksia sen 
aluevesillä, yksinomaisella 
talousvyöhykkeellä ja ilmatilassa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; vaatii Kyproksen tasavallan 
yksinomaisen talousvyöhykkeen täyttä 
legitimiteettiä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota 
ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat 
allekirjoittaneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja että se on osa yhteisön 
säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; vaatii Kyproksen tasavallan 
yksinomaisen talousvyöhykkeen täyttä 
legitimiteettiä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti 
sekä muiden alueen valtioiden oikeutta 
määrittää yksinomainen 
talousvyöhykkeensä yleissopimuksen 
mukaisesti;

Or. el
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Tarkistus 365
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan;

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
kehottaa Turkkia avaamaan jälleen rajan, 
joka on ollut perusteetta suljettuna 
vuodesta 1993 lähtien;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. korostaa vakaiden ja yhteistyöhön 
perustuvien suhteiden merkitystä Turkin 
ja Irakin välillä ja kehottaa siksi Turkkia 
kunnioittamaan täysin Irakin alueellista 
koskemattomuutta ja lopettamaan 
sotilasoperaatiot Irakin alueella; 
palauttaa mieliin koko alueen rauhaan ja 
vakauteen viimeaikoina kohdistuneet 
sotilaalliset uhat; kehottaa Turkkia 
arvioimaan täysimääräisesti, miten 
Kaakkois-Anatolia-hanke (GAP) 
vaikuttaa sen suhteisiin 
naapurivaltioidensa kanssa ja nykyiseen 
ainutlaatuiseen maisemaan ja 
kulttuuriperintöön maakunnissa, joita 
hanke koskee;

Or. en
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Tarkistus 367
László Tőkés

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan;

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
tehostamaan toimiaan normalisoidakseen
suhteensa ratifioimalla pöytäkirjat ilman 
ennakkoehtoja ja avaamalla yhteisen 
rajansa; muistuttaa lisäksi molempia 
maita siitä, että hyvät naapuruussuhteet 
ovat molempien maiden etu ja 
välttämättömät rauhan, turvallisuuden ja 
vakauden saavuttamiseksi koko alueella;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan;

31. kehottaa Turkkia normalisoimaan 
suhteensa Armeniaan ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan;

Or. el

Tarkistus 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
31 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan;

31. kehottaa Turkkia normalisoimaan 
suhteensa Armeniaan ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan;

Or. de

Tarkistus 370
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan;

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ja avaamalla rajan;

Or. en

Tarkistus 371
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan;

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
Sveitsissä 10. lokakuuta 2009 
allekirjoitetut pöytäkirjat ilman 
ennakkoehtoja ja kehottaa Turkkia
avaamaan rajan;

Or. en
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Tarkistus 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan;

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan; muistuttaa, että 
Euroopan parlamentti, joka on ainoa 
yleisillä vaaleilla valittu EU:n toimielin, 
on asettanut päätöslauselmassa 33/87 
Turkin Euroopan unioniin liittymisen 
ehdoksi sen, että maa tunnustaa 
armenialaisten kansanmurhan;

Or. it

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

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan;

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa 
normalisoimaan suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla rajan; kehottaa niitä myös 
käynnistämään maineikkaiden 
historiantutkijoiden tekemän 
tutkimuksen, jonka tarkoituksena on 
laatia yhteisesti hyväksytty ja puolueeton 
selostus armenialaisten joukkomurhasta 
vuonna 1915, ja pitää tässä yhteydessä 
hyödyttömänä Ranskan lakia, jolla 
tehdään rangaistavaksi sen kiistäminen, 
että kyseiset murhat ovat joukkotuhontaa;

Or. en
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Tarkistus 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. katsoo, että Turkki on EU:lle tärkeä 
kumppani EU:n kannalta strategisesti 
tärkeällä Mustanmeren alueella; kehottaa 
Turkkia tukemaan ja aktiivisesti 
edistämään EU:n politiikkojen ja 
ohjelmien täytäntöönpanoa kyseisellä 
alueella;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. katsoo, että Turkin kansalaisten 
jatkuva virtaus alueelle, joka ei ole 
Kyproksen tasavallan viranomaisten 
tosiasiallisessa hallinnassa, muuttaa 
laittomasti saaren väestörakennetta, 
uhkaa Kyproksen turkkilaisten 
identiteettiä ja on EU:n lainsäädännön 
vastaista, ja että asia on ratkaistava 
Geneven yleissopimuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. kehottaa sekä Turkkia että 
Armeniaa ratifioimaan pöytäkirjat rajan 
avaamiseksi ja aloittamaan historiallisia 
asiakirjoja ja arkistoja koskevan 
puolueettoman tieteellisen tutkimuksen ja 
kehottaa jäsenvaltioita olemaan 
hyväksymättä kiistanalaisiin historiallisiin 
tapahtumiin perustuvaa 
rikoslainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 377
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 а. vaatii Turkkia tunnustamaan 
vuosien 1894–1915 Armenian 
kansanmurhan ja Bulgarian kansalaisten 
kansamurhan miehityksen aikana 
vuosina 1396–1913; 

Or. bg

Tarkistus 378
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. panee tyytyväisenä merkille Turkin 
viranomaisten toimet rajanaapureina 
oleviin EU:n jäsenvaltioihin ja EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
hillitsemiseksi; on samalla huolissaan 
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siitä, että suuri määrä laittomia 
maahanmuuttajia hukkui vuonna 2011 
Maritsa-jokeen Bulgarian rajan Turkin 
puolella, ja pyytää tutkimaan asiaa ja 
toteuttamaan ehkäiseviä toimia;

Or. en

Tarkistus 379
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen 
syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön; 

32. on huolissaan tilanteesta, joka estää 
Turkkia noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä vaikuttaa edelleen syvästi 
neuvotteluprosessiin, ja kehottaa Kreikan, 
Kyproksen tasavallan ja Turkin 
hallituksia toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimet poistaakseen asian edistymisen
tiellä olevat esteet;  

Or. en

Tarkistus 380
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen 

32. pahoittelee, että Turkki on kieltäytynyt 
noudattamasta velvoitettaan soveltaa 
kaikilta osin ja syrjimättömällä tavalla EY–
Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen 
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syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön; 

syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön; 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
noudattamaan EY–Turkki-
assosiaatiosopimukseen perustuvia 
velvoitteitaan ja myöntämään Turkin 
kansalaisille vapaata liikkuvuutta 
koskevat oikeudet, jotka myös Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuin vahvisti Soysal-
tapauksessa antamassaan päätöksessä;

Or. en

Tarkistus 381
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen 
syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön; 

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen 
syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön; 
muistuttaa, että EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden tunnustaminen on 
välttämätön osa liittymisprosessia; 
kehottaa sen vuoksi Turkkia jatkamaan 
viipymättä suhteidensa normalisoimista 
EU:n kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja 
olemaan käyttämättä veto-oikeuttaan 
EU:n jäsenvaltioiden jäsenyyden 
estämiseksi useissa kansainvälisissä 
järjestöissä;

Or. en
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Tarkistus 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen 
syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön;

32. pitää erittäin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämän kieltäytymisen on vaikutettava
edelleen syvästi neuvotteluprosessiin, ja 
kehottaa Turkin hallitusta panemaan 
pöytäkirjan täysimääräisesti ja viipymättä 
täytäntöön;

Or. nl

Tarkistus 383
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen
syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön;

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen lukkiuttaa edelleen
neuvotteluprosessin, ja kehottaa Turkin 
hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön;

Or. de

Tarkistus 384
Charles Tannock
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Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen 
syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön; 

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen 
syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön;
muistuttaa, että EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden tunnustaminen on 
välttämätön osa liittymisprosessia; 
kehottaa Turkkia jatkamaan 
mahdollisimman pian suhteidensa 
normalisoimista EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden kanssa ja olemaan 
käyttämättä veto-oikeuttaan EU:n
jäsenvaltioiden jäsenyyden estämiseksi 
useissa kansainvälisissä järjestöissä;

Or. en

Tarkistus 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen 
syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön; 

32. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen 
syvästi neuvotteluprosessiin, ja kehottaa 
Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön; 
toteaa, että EU:n neuvoston 
26. huhtikuuta 2004 antamia Kyprosta 
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koskevia päätelmiä ei ole vieläkään pantu 
täytäntöön; kehottaa siksi EU:n 
neuvostoa tässä suhteessa hyväksymään 
komission ehdotuksen;

Or. en

Tarkistus 386
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. korostaa, että EU:n komissio ja 
Turkki tulkitsevat EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
täytäntöönpanon eri tavoin;

Or. en

Tarkistus 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. toistaa vaatimuksensa, että Turkin 
hallitus lopettaisi vaatimusten esittämisen 
turkkilaista syntyperää oleville Euroopan 
kansalaisille, koska nämä viestit 
vaikuttavat kielteisesti heidän 
kotoutumiseensa eri jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis
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Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että 
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tiiviissä yhteistyössä EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön 
tehostamaan yhteistyötä Turkin kanssa 
terrorismin ja terrorismin 
rahoituslähteenä toimivan järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnassa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan 
tarkoituksenmukaista tietoon perustuvaa 
vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa Turkin 
kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää 
oikeudellisista tai menettelyllisistä syistä;

33. katsoo, että kurdikysymystä voidaan 
käsitellä ainoastaan poliittisena 
kysymyksenä, joka edellyttää poliittisia 
ratkaisuja, suuria ponnistuksia sovinnon 
saavuttamiseksi ja tahtoa ryhtyä vaikeaan 
neuvotteluprosessiin; pyytää jäsenvaltioita
ja neuvostoa toimimaan rakentavasti 
kurdikysymyksen ratkaisemiseksi ja
rohkaisemaan Turkin hallitusta 
tarttumaan neuvottelutarpeeseen 
kokonaisvaltaisesti ja pyydettäessä 
tarjoamaan tukeaan välitystoiminnalle;

Or. en

Tarkistus 389
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että 
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tiiviissä yhteistyössä EU:n 

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että 
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille; korostaa, että PKK:n harjoittama 
terrorismi ja väkivalta on suurin este sille, 
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terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön tehostamaan 
yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja 
terrorismin rahoituslähteenä toimivan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon 
perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää 
oikeudellisista tai menettelyllisistä syistä;

että kurdikysymyksen rauhanomaiselle 
ratkaisulle voitaisiin luoda poliittinen 
perusta; kehottaa Turkin hallitusta 
varmistamaan, että alue on turvassa 
laittomilta aseistetuilta joukoilta, ja 
luomaan kurditaustaisille poliitikoille 
rauhanomaisen ympäristön vapaalle ja 
moniarvoiselle keskustelulle; kehottaa
EU:n jäsenvaltioita tiiviissä yhteistyössä 
EU:n terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön tehostamaan 
yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja 
terrorismin rahoituslähteenä toimivan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon 
perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää 
oikeudellisista tai menettelyllisistä syistä;

Or. en

Tarkistus 390
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tiiviissä yhteistyössä EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön tehostamaan 

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että 
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tiiviissä yhteistyössä EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön tehostamaan 
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yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja 
terrorismin rahoituslähteenä toimivan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon 
perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää 
oikeudellisista tai menettelyllisistä syistä;

yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja 
terrorismin rahoituslähteenä toimivan 
järjestäytyneen rikollisuuden ja sen 
käymän huumekaupan torjunnassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon 
perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää 
oikeudellisista tai menettelyllisistä syistä;

Or. en

Tarkistus 391
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että 
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tiiviissä yhteistyössä EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön tehostamaan 
yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja 
terrorismin rahoituslähteenä toimivan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon 
perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää 
oikeudellisista tai menettelyllisistä syistä; 

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että 
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon; kehottaa EU:n 
jäsenvaltioita tiiviissä yhteistyössä EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön tehostamaan 
yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja 
terrorismin rahoituslähteenä toimivan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon 
perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää 
oikeudellisista tai menettelyllisistä syistä; 
kehottaa Turkkia pidättäytymään kaikin 
mahdollisin tavoin suorista tai 
epäsuorista yhteyksistä Gülen-
liikkeeseen;

Or. nl
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Tarkistus 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että 
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tiiviissä yhteistyössä EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön tehostamaan 
yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja 
terrorismin rahoituslähteenä toimivan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon 
perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää 
oikeudellisista tai menettelyllisistä syistä;

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että 
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tiiviissä yhteistyössä EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön tehostamaan 
yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja 
terrorismin rahoituslähteenä toimivan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon 
perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä edellyttäen, että 
pyynnöt koskevat todellisia ja uskottavia 
syytteitä terrorismirikoksista sen sijaan, 
että ne olisivat yrityksiä rajoittaa ja 
vaientaa laillista poliittista toimintaa, 
edustusta ja toisinajattelua;

Or. en

Tarkistus 393
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
33 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että 
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tiiviissä yhteistyössä EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön tehostamaan 
yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja 
terrorismin rahoituslähteenä toimivan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon 
perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää 
oikeudellisista tai menettelyllisistä syistä;

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että 
PKK kuuluu terroristiorganisaatioita 
koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tiiviissä yhteistyössä EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa ja
ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet, perusvapaudet ja 
kansainvälisen lainsäädännön tehostamaan 
yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja 
terrorismin rahoituslähteenä toimivan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon 
perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä 
karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää 
oikeudellisista tai menettelyllisistä syistä, 
ja kehottaa Turkkia esittämään hyvin 
perusteltuja tapauksia;

Or. en

Tarkistus 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. pitää valitettavana rikoslain ja 
terrorismin vastaisten lakien 
väärinkäyttöä rauhanomaisesti toimivien 
kurdikommentaattorien, -poliitikkojen, 
-aktivistien ja -mielenosoittajien, myös 
lasten, häiritsemiseksi, pidättämiseksi ja 
heidän toimiensa kriminalisoimiseksi; 
kehottaa Turkin hallitusta 
kunnioittamaan oikeutta lailliseen 
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kannanottojen esittämiseen, poliittiseen 
toimintaan ja rauhanomaisiin 
mielenosoituksiin ja kumoamaan 
lainsäädäntöä, kuten Turkin rikoslain 
220 artiklan 6 ja 7 kohdan ja terrorismin 
vastaisen lain 2 artiklan 2 kohdan;

Or. en

Tarkistus 395
Birgit Schnieber-Jastram

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. on huolissaan ilmaisunvapauden 
rajoituksista, jotka johtuvat terrorismin 
vastaisen lainsäädännön tiukasta
tulkinnasta ja erityisesti terrorismin 
vastaisen lain laajasta terrorismin 
määritelmästä, ja kehottaa Turkkia 
arvioimaan lakia uudelleen;

Or. en

Tarkistus 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. toistaa tuomitsevansa ankarasti 
kurdikysymykseen liittyvien 
väkivaltaisuuksien jatkumisen; kehottaa 
komissiota ja EU:n jäsenvaltioita 
vaatimaan yhteisön säännöstön, 
Kööpenhaminan kriteerien ja erityisesti 
kansainvälisen oikeuden mukaisten 
vapauksien ja perusoikeuksien johdosta, 
että Turkin hallitus uudistaa terrorismin 
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vastaista lakia ja rikoslakia; kehottaa 
jäsenvaltioita poistamaan PKK-puolueen 
EU:ssa laaditusta terroristijärjestöjen 
luettelosta1, koska se on johtanut liian 
usein tilanteisiin, joissa jotkin jäsenvaltiot 
rinnastavat kurdiyhteisön jäsenet 
terroristeihin;

Or. fr

Tarkistus 397
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. ilmaisee syvän huolensa siitä, että 
terrorismin vastaista lainsäädäntöä 
sovelletaan edelleen liian laajasti ja että 
tuomiot perustuvat usein salaisiin 
todistajanlausuntoihin, joita ei anneta 
puolustusasianajajien saataville, 
erityisesti syytettäessä henkilöitä, joiden 
epäillään olevan KCK-järjestön 
("Kurdistanin yhteisöjen unioni") 
jäseniä; kehottaa Turkin hallitusta 
saattamaan terrorismin määritelmän 
kansainvälisten normien ja etenkin 
laillisuuden ja oikeusvarmuuden 
periaatteiden mukaiseksi ja 
tarkastelemaan kiireellisesti 
lainsäädännön nojalla nostettuja syytteitä 
varmistaakseen, ettei laillista 
ilmaisunvapautta tehdä rangaistavaksi;

Or. en

                                               
1 Neuvoston päätös 2002/460/EY, neuvoston päätös 2002/334/EY, Euroopan unionin tuomioistuimen päätös 
(seitsemäs jaosto), 3. huhtikuuta 2008, PKK vastaan neuvosto (asia T-229/02).
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Tarkistus 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. katsoo tässä yhteydessä, että 
35 viatonta uhria vaatinut Uluderen 
tragedia on esimerkki "onnettomuudesta" 
ja seurausta terrorismin torjumisesta 
ainoastaan turvallisuusjoukkojen avulla; 
pyytää Turkin hallitusta pyytämään 
anteeksi Uluderen uhrien omaisilta ja 
maksamaan heille korvauksia sekä 
tiedottamaan suurelle yleisölle meneillään 
olevista tutkimuksista;

Or. en

Tarkistus 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole 
viisumivapautta; pitää tärkeänä 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan jäsenten pääsyn 
helpottamista Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja 
yksinkertaistamista sekä uusien 
viisumikeskusten perustamista Turkkiin; 
kehottaa Turkkia allekirjoittamaan ja 
panemaan täytäntöön EU:n ja Turkin 
välisen takaisinottosopimuksen viipymättä 
ja varmistamaan, että nykyisiä 

Poistetaan.
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kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan 
kaikilta osin, kunnes edellä mainittu 
sopimus tulee voimaan; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on lisättävä 
maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että 
Turkin kautta EU:n alueelle tulevien 
laittomien maahanmuuttajien 
prosenttiosuus on suuri; katsoo, että 
neuvoston olisi annettava komissiolle 
valtuudet aloittaa viisumivapautta 
koskeva vuoropuhelu ja määritellä asiaa 
koskeva etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en

Tarkistus 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole 
viisumivapautta; pitää tärkeänä 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan jäsenten pääsyn 
helpottamista Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja 
yksinkertaistamista sekä uusien 
viisumikeskusten perustamista Turkkiin;
kehottaa Turkkia allekirjoittamaan ja 
panemaan täytäntöön EU:n ja Turkin 
välisen takaisinottosopimuksen viipymättä 
ja varmistamaan, että nykyisiä 
kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan 
kaikilta osin, kunnes edellä mainittu 
sopimus tulee voimaan; korostaa, että EU:n 
ja Turkin on lisättävä maahanmuuton 

34. kehottaa Turkkia allekirjoittamaan ja 
panemaan täytäntöön EU:n ja Turkin 
välisen takaisinottosopimuksen viipymättä 
ja varmistamaan, että nykyisiä 
kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan 
kaikilta osin, kunnes edellä mainittu 
sopimus tulee voimaan; korostaa, että EU:n 
ja Turkin on lisättävä maahanmuuton 
hallintaa ja rajavalvontaa koskevaa 
yhteistyötään ottaen muun muassa 
huomioon, että Turkin kautta EU:n alueelle 
tulevien laittomien maahanmuuttajien 
prosenttiosuus on suuri;
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hallintaa ja rajavalvontaa koskevaa 
yhteistyötään ottaen muun muassa 
huomioon, että Turkin kautta EU:n alueelle 
tulevien laittomien maahanmuuttajien 
prosenttiosuus on suuri; katsoo, että 
neuvoston olisi annettava komissiolle 
valtuudet aloittaa viisumivapautta 
koskeva vuoropuhelu ja määritellä asiaa 
koskeva etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. nl

Tarkistus 401
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole 
viisumivapautta; pitää tärkeänä 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan jäsenten pääsyn 
helpottamista Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja 
yksinkertaistamista sekä uusien 
viisumikeskusten perustamista Turkkiin;
kehottaa Turkkia allekirjoittamaan ja 
panemaan täytäntöön EU:n ja Turkin 
välisen takaisinottosopimuksen viipymättä 
ja varmistamaan, että nykyisiä 
kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan 
kaikilta osin, kunnes edellä mainittu 
sopimus tulee voimaan; korostaa, että EU:n 
ja Turkin on lisättävä maahanmuuton 
hallintaa ja rajavalvontaa koskevaa 
yhteistyötään ottaen muun muassa 
huomioon, että Turkin kautta EU:n alueelle 
tulevien laittomien maahanmuuttajien 
prosenttiosuus on suuri; katsoo, että 

34. kehottaa Turkkia allekirjoittamaan ja 
panemaan täytäntöön EU:n ja Turkin 
välisen takaisinottosopimuksen viipymättä 
ja varmistamaan, että nykyisiä 
kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan 
kaikilta osin, kunnes edellä mainittu 
sopimus tulee voimaan; korostaa, että EU:n 
ja Turkin on lisättävä maahanmuuton 
hallintaa ja rajavalvontaa koskevaa 
yhteistyötään ottaen muun muassa 
huomioon, että Turkin kautta EU:n alueelle 
tulevien laittomien maahanmuuttajien 
prosenttiosuus on suuri;
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neuvoston olisi annettava komissiolle 
valtuudet aloittaa viisumivapautta 
koskeva vuoropuhelu ja määritellä asiaa 
koskeva etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. nl

Tarkistus 402
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden,
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä turkkilaisten liikemiesten ja
tutkijoiden pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;
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takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en

Tarkistus 403
Boris Zala

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

34. on huolissaan, että Turkki pysyy 
ainoana ehdokasvaltiona, jolla ei ole 
viisumivapautta; pitää tärkeänä 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan jäsenten pääsyn 
helpottamista Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en
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Tarkistus 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja
varmistamaan, että nykyisiä 
kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan 
kaikilta osin, kunnes edellä mainittu 
sopimus tulee voimaan; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on lisättävä 
maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että 
Turkin kautta EU:n alueelle tulevien 
laittomien maahanmuuttajien 
prosenttiosuus on suuri; katsoo, että
neuvoston olisi annettava komissiolle 
valtuudet aloittaa viisumivapautta 
koskeva vuoropuhelu ja määritellä asiaa 
koskeva etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; pyytää neuvostoa antamaan 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja
määrittää viisumivapautta koskeva 
etenemissuunnitelma; panee merkille sen, 
että EU ja Turkki ovat saattaneet 
päätökseen neuvottelut EU:n ja Turkin 
välisestä takaisinottosopimuksesta, ja
oikeus- ja sisäasioiden neuvoston
25. helmikuuta 2011 antamat päätelmät; 
kehottaa sekä Turkkia että EU:ta 
noudattamaan asiaa koskevia 
velvoitteitaan kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön ja erityisesti 
palautuskiellon periaatteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 405
Renate Sommer
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Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä 
kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan 
kaikilta osin, kunnes edellä mainittu 
sopimus tulee voimaan; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on lisättävä maahanmuuton 
hallintaa ja rajavalvontaa koskevaa 
yhteistyötään ottaen muun muassa 
huomioon, että Turkin kautta EU:n alueelle 
tulevien laittomien maahanmuuttajien 
prosenttiosuus on suuri; katsoo, että 
neuvoston olisi annettava komissiolle 
valtuudet aloittaa viisumivapautta 
koskeva vuoropuhelu ja määritellä asiaa 
koskeva etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; korostaa kuitenkin, että 
viisumien myöntämisen helpottamisen 
ehdottomana edellytyksenä on se, että 
Turkin hallitus allekirjoittaa ja panee
täytäntöön EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä; 
korostaa, että EU:n ja Turkin on lisättävä
maahanmuuton hallintaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötään ottaen muun 
muassa huomioon, että Turkin kautta EU:n 
alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 

Or. de

Tarkistus 406
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
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pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; katsoo, etteivät EU:n ja Turkin 
välisen takaisinottosopimuksen 
säännökset saa madaltaa jo solmituissa 
kahdenvälisissä sopimuksissa 
vahvistettuja vaatimuksia; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on lisättävä maahanmuuton 
hallintaa ja rajavalvontaa koskevaa 
yhteistyötään ottaen muun muassa 
huomioon, että Turkin kautta EU:n alueelle 
tulevien laittomien maahanmuuttajien 
prosenttiosuus on suuri; katsoo, että 
neuvoston olisi annettava komissiolle 
valtuudet aloittaa viisumivapautta koskeva 
vuoropuhelu ja määritellä viisumivapautta
koskeva etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en

Tarkistus 407
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
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opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että 
Turkin kautta EU:n alueelle tulevien 
laittomien maahanmuuttajien 
prosenttiosuus on suuri; katsoo, että 
neuvoston olisi annettava komissiolle 
valtuudet aloittaa viisumivapautta koskeva 
vuoropuhelu ja määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että Turkin kautta EU:n 
alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. bg

Tarkistus 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
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täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
muistuttaa, että vuosina 2011–2013 
Turkille osoitetaan liittymistä 
valmistelevan tukivälineen kautta 
yhteensä 539 miljoonaa euroa rajat 
ylittävää yhteistyötä koskevia ohjelmia 
varten; katsoo, että neuvoston olisi 
annettava komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en

Tarkistus 409
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta;
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
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täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että Turkin hallituksen on 
saatettava tehokkaammin kolmansien 
maiden kansalaisiin soveltamansa 
viisumipolitiikka EU:n toteuttaman 
politiikan mukaiseksi; katsoo, että 
neuvoston olisi annettava komissiolle 
valtuudet aloittaa viisumivapautta koskeva 
vuoropuhelu ja määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. es

Tarkistus 410
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 



AM\888692FI.doc 259/294 PE478.719v01-00

FI

yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjumista ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötään ottaen muun 
muassa huomioon, että Turkin kautta EU:n 
alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä viisumivapautta koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en

Tarkistus 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
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EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
ja Kyproksen miehitetyn osan kautta EU:n 
alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en

Tarkistus 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
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kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä viisumivapautta koskeva 
etenemissuunnitelma samanaikaisesti kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en

Tarkistus 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
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ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä viisumivapautta koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en

Tarkistus 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden,
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
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viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä viisumivapautta koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en

Tarkistus 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä viisumivapautta koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;
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Or. en

Tarkistus 416
Cristian Silviu Buşoi

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä viisumivapautta koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en
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Tarkistus 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille, että Turkki on ainoa 
ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; 
pitää tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
jäsenten pääsyn helpottamista Euroopan 
unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

34. pitää valitettavana, että Turkki on 
ainoa ehdokasvaltio, jolla ei ole 
viisumivapautta; pitää tärkeänä 
liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan jäsenten pääsyn 
helpottamista Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä uusien viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään 
ottaen muun muassa huomioon, että Turkin 
kautta EU:n alueelle tulevien laittomien 
maahanmuuttajien prosenttiosuus on suuri; 
katsoo, että neuvoston olisi annettava 
komissiolle valtuudet aloittaa 
viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja 
määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma viipymättä, kun 
takaisinottosopimus tulee voimaan;

Or. en

Tarkistus 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. katsoo, että liittymistä valmistelevan 
tuen maksaminen Turkille pitäisi yhdistää 
Turkin konkreettisiin edistysaskeliin 
EU:hun suuntautuvan laittoman 
maahanmuuton torjunnassa sekä Kreikan 
ja Bulgarian vastaisten rajojen 
varmistamisessa;

Or. de

Tarkistus 419
Birgit Schnieber-Jastram

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. on tyytyväinen Turkin edistymisestä 
uusiutuvan energian saralla ja tukee 
lisätoimia uusiutuvien energialähteiden 
käytön lisäämiseksi kaikilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. ilmaisee huolensa siitä, että Turkki 
on solminut naapurimaidensa, muiden 
muassa Pakistanin, Sudanin, Iranin, 
Syyrian, Libyan ja Keski-Aasian entisten 
neuvostotasavaltojen, kanssa 
kahdenvälisiä sopimuksia 
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turistiviisumipakon poistamisesta, sillä 
laillisesti Turkkiin saapuvat kyseisten 
maiden kansalaiset saattaisivat 
mahdollisesti tulla EU:n alueelle 
laittomina maahanmuuttajina;

Or. en

Tarkistus 421
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. pitää valitettavana, että pakolaisten 
ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien 
turvaamista koskevan lainsäädännön 
esittäminen Turkin kansalliskokoukselle 
on viivästynyt; ilmaisee huolensa 
jatkuvasti saatavista tiedoista, että ihmisiä 
on palautettu mielivaltaisten 
turvapaikkamenettelyyn pääsyä koskevien 
kielteisten päätösten seurauksena maihin, 
joissa he ovat vaarassa joutua kidutetuiksi 
tai muiden ihmisoikeusrikkomusten 
uhreiksi;

Or. en

Tarkistus 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 a. on huolissaan jatkuvista 
turvapaikkamenettelyyn pääsyä koskevista 
mielivaltaisista kielteisistä päätöksistä ja 
käytännöstä käännyttää pakolaisia, 
turvapaikanhakijoita ja muita 
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mahdollisesti suojelua tarvitsevia ihmisiä; 
kehottaa hallitusta saattamaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiassa 
Abdolkhani ja Karimina vastaan Turkki 
laittomiksi katsoneet säilöönottoa 
koskevat säännökset kansainvälisten 
normien mukaisiksi; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta hyväksymään 
kokonaisvaltaisen ja suojelua ja 
vastaanottoa koskevien kansainvälisten 
vaatimusten mukaisen lain turvatakseen 
ketään syrjimättä kaikkien pakolaisten, 
turvapaikanhakijoiden ja muiden 
suojelua tarvitsevien henkilöiden oikeudet 
Turkin oikeudenkäyttöalueella;

Or. en

Tarkistus 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
34 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

34 b. on syvästi huolissaan jatkuvista 
pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja 
maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin 
kohdistuvista loukkauksista Kreikan ja 
Turkin välisen rajan molemmilla puolilla, 
sekä maalla että merellä, missä toimii 
myös Frontexin joukkoja; katsoo, ettei 
Kreikan viranomaisten hanke rakentaa 
12,5 kilometrin muuri Turkin rajalle ole 
sopiva toimenpide muuttovirtoihin 
puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja 
kaasuvaroja koskevana EU:n 
energiakäytävänä ja siitä, että Turkki on 
strategisesti lähellä Irakia ja sen 
kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön huomioon, olisi 
aloitettava keskustelu mahdollisesta 
energiaa koskevaa lukua 15 koskevien 
neuvottelujen aloittamisesta EU:n ja 
Turkin välisen energiaa koskevan 
strategisen vuoropuhelun edistämistä 
silmällä pitäen;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia 
ja sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että se on maantieteellisesti lähellä Lähi-
idän öljyntuottajavaltioita; painottaa 
Nabucco-maakaasuputken ja muiden 
kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
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Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen, myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava keskustelu energiaa koskevaa 
lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä EU:n ja Turkin 
välisen energiaa koskevan strategisen 
vuoropuhelun edistämistä silmällä pitäen;

Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
toteuttamisen strategista merkitystä 
Euroopan unionin energiavarmuuden 
kannalta; katsoo, että Turkin strategisen 
roolin ja potentiaalin huomioon ottaen,
myös EU:n investointien ja muun EU:n 
kanssa tehtävän yhteistyön kannalta, ja 
kiinnittäen asianmukaista huomiota 
tämän mietinnön 30 kohtaan olisi 
aloitettava keskustelu energiaa koskevaa 
lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä EU:n ja Turkin 
välisen energiaa koskevan strategisen 
vuoropuhelun edistämistä silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistus 426
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen, myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava keskustelu energiaa koskevaa 
lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä EU:n ja Turkin 
välisen energiaa koskevan strategisen 
vuoropuhelun edistämistä silmällä pitäen;

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa suunnitellun Nabucco-
maakaasuputken ja muiden kaasuputkien, 
kuten tulevan kaasunsiirtokäytävän ITGIn 
(Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki) strategisen roolin merkitystä 
Euroopan unionin energiavarmuuden 
kannalta; kehottaa Turkkia ja 
Azerbaidžania lopettamaan Armenian 
eristävän politiikkansa, jossa Armenia 
jätetään systemaattisesti EU:n 
energiavarmuuteen tähtäävien 
hankkeiden ulkopuolelle; katsoo, että 
Turkin strategisen roolin ja potentiaalin 
huomioon ottaen, myös EU:n investointien 
ja muun EU:n kanssa tehtävän yhteistyön 
kannalta, olisi aloitettava keskustelu 
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energiaa koskevaa lukua 15 koskevien 
neuvottelujen aloittamisen merkityksestä
EU:n ja Turkin välisen energiaa koskevan 
strategisen vuoropuhelun edistämistä 
silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistus 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen, myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava keskustelu energiaa koskevaa 
lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä EU:n ja Turkin 
välisen energiaa koskevan strategisen 
vuoropuhelun edistämistä silmällä pitäen;

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
painottaa Turkin uusiutuvaa energiaa 
koskevia mahdollisuuksia, kuten sen 
merkittävät aurinkoenergia-, tuulivoima-
ja geotermiset resurssit, ja EU:n 
mahdollisuutta tuoda uusiutuvaa 
energiaa Turkista pitkillä 
suurjännitteisillä tasavirtasiirtojohdoilla 
ja siten edistää paitsi omaa energia-
alaansa myös uusiutuvaa energiaa 
koskevia tavoitteittaan; katsoo, että Turkin 
strategisen roolin ja potentiaalin huomioon 
ottaen, myös EU:n investointien ja muun 
EU:n kanssa tehtävän yhteistyön kannalta, 
olisi aloitettava keskustelu energiaa 
koskevaa lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä EU:n ja Turkin 
välisen energiaa koskevan strategisen 
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vuoropuhelun edistämistä silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistus 428
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön huomioon, olisi 
aloitettava keskustelu mahdollisesta 
energiaa koskevaa lukua 15 koskevien 
neuvottelujen aloittamisesta EU:n ja 
Turkin välisen energiaa koskevan 
strategisen vuoropuhelun edistämistä 
silmällä pitäen;

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta;

Or. de

Tarkistus 429
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
35 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja 
siitä, että Turkki on strategisesti lähellä 
Irakia ja sen kehittyviä 
raakaöljymarkkinoita; painottaa Nabucco-
maakaasuputken ja muiden kaasuputkien, 
kuten tulevan kaasunsiirtokäytävän ITGIn 
(Turkin, Kreikan ja Italian välinen 
yhdysputki) strategisen roolin merkitystä 
Euroopan unionin energiavarmuuden 
kannalta; katsoo, että Turkin strategisen 
roolin ja potentiaalin huomioon ottaen,
myös EU:n investointien ja muun EU:n 
kanssa tehtävän yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava keskustelu mahdollisesta
energiaa koskevaa lukua 15 koskevien 
neuvottelujen aloittamisesta EU:n ja 
Turkin välisen energiaa koskevan 
strategisen vuoropuhelun edistämistä 
silmällä pitäen;

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
tärkeimpänä Kaukasian ja Kaspian öljy- ja 
kaasuvarojen kauttakulkumaana ja siitä, 
että Turkki on lähellä Irakia ja sen 
kehittyviä raakaöljymarkkinoita; painottaa 
Nabucco-maakaasuputken ja muiden 
kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
energiavarmuuden kannalta; katsoo, että 
Turkin strategisen roolin ja potentiaalin 
huomioon ottaen, myös Euroopan 
investointien ja yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava lukua 15 (energia) koskevat
neuvottelut mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 430
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
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katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen, myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava keskustelu energiaa koskevaa 
lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä EU:n ja Turkin 
välisen energiaa koskevan strategisen 
vuoropuhelun edistämistä silmällä pitäen;

katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen, myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava keskustelu energiaa koskevaa 
lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä edellyttäen, että 
Turkki sitoutuu täysimääräisesti 
kunnioittamaan Kyproksen tasavallan 
suvereeneja oikeuksia ja lopettamaan 
välittömästi siihen kohdistamansa 
uhkailun sekä kunnioittamaan 
neuvottelukehykseen sisältyviä hyviä 
naapuruussuhteita ja kiistojen 
rauhanomaista ratkaisemista koskevia 
velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen, myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava keskustelu energiaa koskevaa 
lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä EU:n ja Turkin 
välisen energiaa koskevan strategisen 

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen, myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava keskustelu energiaa koskevaa 
lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä edellyttäen, että 
Turkki sitoutuu täysimääräisesti 



AM\888692FI.doc 275/294 PE478.719v01-00

FI

vuoropuhelun edistämistä silmällä pitäen; kunnioittamaan kaikkien jäsenvaltioiden, 
myös Kyproksen tasavallan, suvereenia 
oikeutta yksinomaiseen 
talousvyöhykkeeseen sekä 
kunnioittamaan neuvottelukehykseen 
sisältyviä hyviä naapuruussuhteita ja 
kiistojen rauhanomaista ratkaisemista 
koskevia velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen, myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava keskustelu energiaa koskevaa 
lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä EU:n ja Turkin 
välisen energiaa koskevan strategisen 
vuoropuhelun edistämistä silmällä pitäen;

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista 
Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, 
että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja 
sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
painottaa Nabucco-maakaasuputken ja 
muiden kaasuputkien, kuten tulevan 
kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, 
Kreikan ja Italian välinen yhdysputki) 
strategisen roolin merkitystä Euroopan 
unionin energiavarmuuden kannalta; 
katsoo, että Turkin strategisen roolin ja 
potentiaalin huomioon ottaen, myös EU:n 
investointien ja muun EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön kannalta, olisi 
aloitettava keskustelu energiaa koskevaa 
lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisen merkityksestä EU:n ja Turkin 
välisen energiaa koskevan strategisen 
vuoropuhelun edistämistä silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistus 433
Rolandas Paksas
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Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi; 

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista muslimienemmistöisenä 
sekulaarina demokraattisena valtiona ja 
arabimaiden demokratisoitumisen 
esikuvana; tukee Turkin päättäväistä 
asennetta ja sitoutumista Syyrian 
demokraattisiin voimiin ja muistuttaa 
Turkin tärkeästä roolista Syyrian 
pakolaisten suojelussa; kehottaa EU:ta ja 
Turkkia vahvistamaan nykyistä poliittista 
vuoropuheluaan, joka koskee 
ulkopolitiikan valintoja ja molempien edun 
mukaisia tavoitteita; kehottaa Turkkia 
kehittämään ulkopolitiikkaansa 
vuoropuhelussa ja yhteistyössä Euroopan 
unionin kanssa ja sovittamaan asteittain 
ulkopolitiikkaansa yhteen EU:n 
ulkopolitiikan kanssa arvokkaan synergian 
luomiseksi ja myönteisiä vaikutuksia 
koskevien mahdollisuuksien 
vahvistamiseksi;

Or. lt

Tarkistus 434
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
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maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; korostaa
Turkin roolia tärkeänä alueellisena 
toimijana, erityisesti turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikassa, Lähi-idässä, Länsi-
Balkanilla, Afganistanissa/Pakistanissa, 
Etelä-Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa;
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demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa, Keski-Aasiassa ja Afrikan 
sarvessa sekä Turkin roolista arabimaiden 
demokratiaan siirtymisessä merkittävillä 
politiikanaloilla, jotka koskevat poliittisia 
ja taloudellisia uudistuksia ja 
instituutioiden kehittämistä; tukee Turkin 
päättäväistä asennetta ja sitoutumista 
Syyrian demokraattisiin voimiin ja 
muistuttaa Turkin tärkeästä roolista 
Syyrian pakolaisten suojelussa; kehottaa 
EU:ta ja Turkkia vahvistamaan nykyistä
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kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

poliittista vuoropuheluaan, joka koskee 
ulkopolitiikan valintoja ja molempien edun 
mukaisia tavoitteita; kehottaa Turkkia 
kehittämään ulkopolitiikkaansa 
vuoropuhelussa ja yhteistyössä Euroopan 
unionin kanssa ja sovittamaan asteittain 
ulkopolitiikkaansa yhteen EU:n 
ulkopolitiikan kanssa arvokkaan synergian 
luomiseksi ja myönteisiä vaikutuksia 
koskevien mahdollisuuksien 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista alueen johtavana valtiona, 
jolla on tehokas talous ja kehittyneet 
demokraattiset instituutiot; tukee Turkin 
päättäväistä asennetta ja sitoutumista 
Syyrian demokraattisiin voimiin ja 
muistuttaa Turkin tärkeästä roolista 
Syyrian pakolaisten suojelussa; kehottaa 
EU:ta ja Turkkia vahvistamaan nykyistä 
poliittista vuoropuheluaan, joka koskee 
ulkopolitiikan valintoja ja molempien edun 
mukaisia tavoitteita; kehottaa Turkkia 
kehittämään ulkopolitiikkaansa 
vuoropuhelussa ja yhteistyössä Euroopan 
unionin kanssa ja sovittamaan asteittain 
ulkopolitiikkaansa yhteen EU:n 
ulkopolitiikan kanssa arvokkaan synergian 
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myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

luomiseksi ja myönteisiä vaikutuksia 
koskevien mahdollisuuksien 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa;
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

36. painottaa Turkin poliittisesti ja
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; kehottaa 
EU:ta ja Turkkia vahvistamaan nykyistä 
poliittista vuoropuheluaan, joka koskee 
ulkopolitiikan valintoja ja molempien edun 
mukaisia tavoitteita; kehottaa Turkkia 
kehittämään ulkopolitiikkaansa 
vuoropuhelussa ja yhteistyössä Euroopan 
unionin kanssa ja sovittamaan asteittain 
ulkopolitiikkaansa yhteen EU:n 
ulkopolitiikan kanssa arvokkaan synergian 
luomiseksi ja myönteisiä vaikutuksia 
koskevien mahdollisuuksien 
vahvistamiseksi;

Or. nl
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Tarkistus 439
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; ilmaisee 
tukensa Turkin toimille Afganistanin ja 
Pakistanin välisen korkean tason 
vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseksi 
ja panee tyytyväisenä merkille Istanbulin 
prosessin käynnistämisen alueellisen 
yhteistyön tehostamiseksi Afganistanin ja 
sen naapurivaltioiden välillä; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian kansalaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio
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Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa, 
mutta katsoo kuitenkin, että Turkin 
nykyiset Syyriaa koskevat ulkopoliittiset 
toimet poikkeavat EU:n harjoittamista 
toimista; kehottaa EU:ta ja Turkkia 
vahvistamaan nykyistä poliittista 
vuoropuheluaan, joka koskee 
ulkopolitiikan valintoja ja molempien edun 
mukaisia tavoitteita; kehottaa Turkkia 
kehittämään ulkopolitiikkaansa 
vuoropuhelussa ja yhteistyössä Euroopan 
unionin kanssa ja sovittamaan asteittain 
ulkopolitiikkaansa yhteen EU:n 
ulkopolitiikan kanssa arvokkaan synergian 
luomiseksi ja myönteisiä vaikutuksia 
koskevien mahdollisuuksien 
vahvistamiseksi;

Or. it

Tarkistus 441
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
36 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 442
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
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Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
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nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa 
Euroopan unionin kanssa ja tehostamaan 
ulkopolitiikkansa koordinointia EU:n 
ulkopolitiikan kanssa arvokkaan synergian 
luomiseksi ja myönteisiä vaikutuksia
koskevien mahdollisuuksien 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
36 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa
arvokkaan synergian luomiseksi ja 

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen innoittajana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
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myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin mahdollisesta roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan arvoja, valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaansa huomioiden 
sen keskinäisen riippuvuuden Euroopan 
unionin kanssa;

Or. en

Tarkistus 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
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Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen kumppanina; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 447
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 

36. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia 
Euroopan unionin ulko- ja 
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naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa 
Turkin roolista tärkeänä alueellisena 
toimijana Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, 
Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-
Kaukasiassa ja Afrikan sarvessa sekä 
Turkin roolista arabimaiden 
demokratisoitumisen esikuvana; tukee 
Turkin päättäväistä asennetta ja 
sitoutumista Syyrian demokraattisiin 
voimiin ja muistuttaa Turkin tärkeästä 
roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; 
kehottaa EU:ta ja Turkkia vahvistamaan 
nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka 
koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; 
kehottaa Turkkia kehittämään 
ulkopolitiikkaansa vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja 
sovittamaan asteittain ulkopolitiikkaansa 
yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa 
arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien 
mahdollisuuksien vahvistamiseksi; toteaa 
tässä yhteydessä, että Turkki heikentää 
tällä hetkellä edelleen EU:n Iranin 
vastaisia pakotteita;

Or. nl

Tarkistus 448
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa Turkkia, joka on 
merkittävä kohde Iranin öljynviennille, 
osallistumaan EU:n Iraniin sen 
ydinaseohjelman vuoksi kohdistamaan 
öljysaartoon ja kehottaa demokratioita ja 
niiden liittolaisia auttamaan 
vaihtoehtoisten öljynlähteiden 
varmistamisessa Turkille;
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Or. en

Tarkistus 449
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. muistuttaa EU:n ja Turkin välisen 
tiiviin koordinoinnin ja yhteistyön 
tärkeydestä ydinaseiden leviämistä Iraniin 
koskevassa kysymyksessä ja uskoo, että 
Turkilla voi olla merkittävä ja rakentava 
rooli Iranin kanssa käytävän 
vuoropuhelun helpottamisessa ja 
edistämisessä, jotta ratkaisu 
saavutettaisiin viipymättä, ja täyden tuen 
varmistamisessa Iranin vastaisille 
pakotteille;

Or. en

Tarkistus 450
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. muistuttaa, että Turkki pyrkii 
edistämään eteläisten naapurimaiden 
siirtymistä demokratiaan ja tukemaan 
niiden yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
uudistuksia; panee merkille, että Turkin 
instituutioiden ja valtioista 
riippumattomien järjestöjen osallistuminen 
tuottaisi ainutlaatuisia synergiavaikutuksia 
erityisesti institutionaalisten rakenteiden ja 
kansalaisyhteiskunnan kehittämiselle; 
katsoo, että käytännön yhteistyötä olisi 
täydennettävä EU:n ja Turkin välisellä 

37. muistuttaa, että Turkki pyrkii 
edistämään eteläisten naapurimaiden 
siirtymistä demokratiaan ja tukemaan 
niiden yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
uudistuksia; panee merkille, että Turkin 
instituutioiden ja valtioista 
riippumattomien järjestöjen osallistuminen 
tuottaisi ainutlaatuisia synergiavaikutuksia 
erityisesti institutionaalisten rakenteiden ja 
kansalaisyhteiskunnan kehittämiselle ja 
sosioekonomiselle kehitykselle; katsoo, 
että käytännön yhteistyötä olisi 
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rakenteellisella vuoropuhelulla, jotta 
voidaan koordinoida EU:n ja Turkin 
naapuruuspolitiikkaa;

täydennettävä EU:n ja Turkin välisellä 
rakenteellisella vuoropuhelulla, jotta 
voidaan koordinoida EU:n ja Turkin 
naapuruuspolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 451
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. korostaa ihmisten välisten 
yhteyksien luomisen tärkeyttä ja kehottaa 
siksi komissiota suunnittelemaan 
ohjelmia, joiden tavoitteena on helpottaa 
vuorovaikutusta Turkin ja EU:n 
kansalaisten välillä eri aloilla;

Or. en

Tarkistus 452
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. toteaa, että Turkki on saanut 
vuodesta 2007 lähtien jo lähes 4 miljardia 
euroa taloudellista tukea EU:lta; ottaa 
huomioon tiedon, että Euroopan komissio 
on myöntänyt 2,5 miljardia euroa Turkille 
ajanjaksolle 2011–2013; ehdottaa siksi, 
että kehitysyhteistyövarojen antaminen 
Turkille lopetetaan välittömästi;

Or. nl
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Tarkistus 453
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. korostaa, että Turkki on EU:n 
tärkeä strateginen kumppani 
Mustanmeren alueella; kehottaa Turkkia 
tukemaan EU:n politiikan ja toimien 
toteuttamista Mustanmeren alueella ja 
aktiivisesti edistämään niitä;

Or. lt

Tarkistus 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on ratifioinut YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen valinnaisen 
pöytäkirjan (OPCAT);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 455
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on ratifioinut YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen valinnaisen 
pöytäkirjan (OPCAT);

38. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on ratifioinut YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen valinnaisen 
pöytäkirjan (OPCAT); ja kehottaa 
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hyväksymään kansallisen 
täytäntöönpanomekanismin viipymättä;

Or. en

Tarkistus 456
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on ratifioinut YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen valinnaisen 
pöytäkirjan (OPCAT);

38. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on ratifioinut YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen valinnaisen 
pöytäkirjan (OPCAT); kehottaa Turkin 
hallitusta valmistelemaan tarvittavan lain 
OPCAT-pöytäkirjan saattamiseksi osaksi 
kansallista lainsäädäntöä; kehottaa 
Turkkia avaamaan kaikki vankilansa 
kansallisten ja kansainvälisten elinten 
tarkkailtaviksi;

Or. en

Tarkistus 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on ratifioinut YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen valinnaisen 
pöytäkirjan (OPCAT);

38. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on ratifioinut YK:n kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen valinnaisen 
pöytäkirjan (OPCAT), ja pyytää Turkkia 
saattamaan sen vaatimukset pian osaksi 
kansallista lainsäädäntöään; pyytää 
Turkkia päästämään kansainväliset 
tarkkailijat vankiloihinsa;
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Or. en

Tarkistus 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa jälleen Turkin hallitusta
allekirjoittamaan Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen perussäännön ja 
jättämään sen ratifioitavaksi; katsoo, että 
tämä vahvistaisi entisestään Turkin 
panosta ja sitoutumista
maailmanlaajuiseen monenväliseen 
järjestelmään;

39. odottaa, että Turkin hallitus
allekirjoittaa ja ratifioi viipymättä
Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
perussäännön ja vahvistaa siten 
sitoutumistaan maailmanlaajuiseen 
monenväliseen järjestelmään ja toimii sen 
vahvistamiseksi esikuvana alueella;

Or. de

Tarkistus 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. korostaa, että on tärkeää valvoa 
kokonaisvaltaisesti liittymistä 
valmistelevan tukivälineen (IPA) 
täytäntöönpanoa Turkin tavoitteiden ja 
hankkeiden panemiseksi 
liittymisperusteiden mukaiseen 
tärkeysjärjestykseen;

Or. en

Tarkistus 460
Barry Madlener
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Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. kehottaa komissiota, neuvostoa ja 
Turkkia lopettamaan välittömästi 
liittymisneuvottelut;

Or. nl

Tarkistus 461
Dimitar Stoyanov

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle 
/ komission varapuheenjohtajalle, 
Euroopan neuvoston pääsihteerille, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
presidentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä Turkin tasavallan 
hallitukselle ja parlamentille.

40. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle,
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle 
/ komission varapuheenjohtajalle, 
Euroopan neuvoston pääsihteerille, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
presidentille, Yhdistyneiden Kansakuntien 
pääsihteerille, jäsenvaltioiden hallituksille 
ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan 
hallitukselle ja parlamentille.

Or. bg


