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Predlog spremembe 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. 
junija 1987 (A2-33/87),

Or. it

Predlog spremembe 2
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij 
z dne 27. septembra 2006 o doseženem 
napredku Turčije na poti k pristopu, z dne 
24. oktobra 2007 o odnosih med Evropsko 
unijo in Turčijo z dne 21. maja 2008 o 
poročilu o napredku Turčije za leto 2007, z 
dne 12. marca 2009 o poročilu o napredku 
Turčije za leto 2008, z dne 10. februarja 
2010 o poročilu o napredku Turčije za leto 
2009 ter z dne 17. februarja 2011 o 
napredku Turčije za leto 2010,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij 
z dne 27. septembra 2006 o doseženem 
napredku Turčije na poti k pristopu, z dne 
24. oktobra 2007 o odnosih med Evropsko 
unijo in Turčijo, z dne 21. maja 2008 o 
poročilu o napredku Turčije za leto 2007, z 
dne 12. marca 2009 o poročilu o napredku 
Turčije za leto 2008, z dne 10. februarja 
2010 o poročilu o napredku Turčije za leto 
2009 , z dne 17. februarja 2011 o napredku 
Turčije za leto 2010 ter z dne 6. julija 
20051 in 13. februarja 20072 o vlogi žensk 
v Turčiji v družbenem, gospodarskem in 
političnem življenju,

Or. en

                                               
1 UL C 157E, 6.7.2006, str. 385.
2 UL C 287E, 29.11.2007, str. 174
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Predlog spremembe 3
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. 
septembra 2010 o trgovinskih in 
gospodarskih odnosih s Turčijo1,

Or. en

Predlog spremembe 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander grof 
Lambsdorfski

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah2,

Or. en

Predlog spremembe 5
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 а (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe iz Ankare z dne 
18. oktobra 1925 o plačilu odškodnine 

                                               
1 P7_TA (2010)0324. 
2 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
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bolgarskim beguncem iz vzhodne Trakije 
za zaplembo njihovega premoženja med 
drugo balkansko vojno leta 1913,

Or. bg

Predlog spremembe 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo
začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet 
odobril pogajalski okvir, in ker je začetek 
takšnih pogajanj izhodiščna točka za 
dolgotrajen in odprt proces, ki temelji na 
strogih pogojih in zavezanosti reformi,

A. ker so se pristopna pogajanja za 
članstvo Turčije začela 3. oktobra 2005, 
potem ko je Svet odobril pogajalski okvir, 
in ker začetek takšnih pogajanj ostaja
izhodiščna točka za proces s ciljem 
polnopravnega članstva v EU, takoj ko 
bodo izpolnjena københavnska merila; 

Or. en

Predlog spremembe 7
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo 
začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet 
odobril pogajalski okvir, in ker je začetek 
takšnih pogajanj izhodiščna točka za 
dolgotrajen in odprt proces, ki temelji na 
strogih pogojih in zavezanosti reformi,

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo 
začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet 
odobril pogajalski okvir, in ker je bil
začetek takšnih pogajanj izhodiščna točka 
za proces, ki temelji na pogojih in 
zavezanosti reformi; 

Or. en
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Predlog spremembe 8
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo 
začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet 
odobril pogajalski okvir, in ker je začetek 
takšnih pogajanj izhodiščna točka za 
dolgotrajen in odprt proces, ki temelji na 
strogih pogojih in zavezanosti reformi,

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo 
začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet 
odobril pogajalski okvir, in ker je bil
začetek takšnih pogajanj obravnavan kot
izhodiščna točka za navsezadnje 
dolgotrajen in odprt proces, ki temelji na 
strogih pogojih in zavezanosti reformi; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo 
začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet 
odobril pogajalski okvir, in ker je začetek 
takšnih pogajanj izhodiščna točka za 
dolgotrajen in odprt proces, ki temelji na 
strogih pogojih in zavezanosti reformi,

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo 
začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet 
odobril pogajalski okvir, in ker je začetek 
takšnih pogajanj izhodiščna točka za 
dolgotrajen in odprt proces, ki temelji na 
strogih pogojih in zavezanosti reformi, s 
ciljem pristopa; 

Or. en

Predlog spremembe 10
Judith Sargentini

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo 
začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet 
odobril pogajalski okvir, in ker je začetek 
takšnih pogajanj izhodiščna točka za 
dolgotrajen in odprt proces, ki temelji na 
strogih pogojih in zavezanosti reformi,

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo 
začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet 
odobril pogajalski okvir, in ker je začetek 
takšnih pogajanj izhodiščna točka za 
dolgotrajen proces, ki temelji na strogih 
pogojih in zavezanosti reformi, s ciljem 
pristopa; 

Or. en

Predlog spremembe 11
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za modernizacijo, okrepitev in 
nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih 
institucij,

B. ker se je Turčija zavezala reformam in 
postopni uskladitvi z Evropsko unijo in je 
zato treba ta prizadevanja obravnavati kot 
priložnost Turčije za modernizacijo, 
okrepitev in nadaljnje izboljšanje njenih 
demokratičnih institucij; 

Or. en

Predlog spremembe 12
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za modernizacijo, okrepitev in 

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za okrepitev in nadaljnje 
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nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih 
institucij,

izboljšanje njenih demokratičnih institucij; 

Or. en

Predlog spremembe 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za modernizacijo, okrepitev in 
nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih 
institucij,

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za okrepitev in nadaljnje 
izboljšanje njenih demokratičnih institucij; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za modernizacijo, okrepitev in
nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih 
institucij,

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za nadaljnje izboljšanje njenih 
demokratičnih institucij; 

Or. en
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Predlog spremembe 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za modernizacijo, okrepitev in
nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih 
institucij,

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za nadaljnje izboljšanje njenih 
demokratičnih institucij; ker mora EU 
ostati predana in proaktivna pri 
spodbujanju oprijemljivega napredka v 
pristopnih pogajanjih s Turčijo; 

Or. en

Predlog spremembe 16
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za modernizacijo, okrepitev in 
nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih 
institucij,

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za modernizacijo, okrepitev in 
nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih 
institucij ter pravne države; 

Or. en

Predlog spremembe 17
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava B
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za modernizacijo, okrepitev in 
nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih 
institucij,

B. ker se je Turčija zavezala reformam, 
dobrim sosedskim odnosom in postopni 
uskladitvi z Evropsko unijo in je zato treba 
ta prizadevanja obravnavati kot priložnost 
Turčije za modernizacijo, okrepitev in 
nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih 
institucij, pravne države ter spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

Or. en

Predlog spremembe 18
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker sta popolna usklajenost z vsemi
københavnskimi merili in sposobnost za 
vključevanje v EU v skladu s sklepi z 
zasedanja Evropskega sveta 
decembra 2006 še naprej osnova za pristop 
k EU, torej k skupnosti, ki temelji na 
skupnih vrednotah, lojalnem sodelovanju 
in medsebojni solidarnosti med vsemi 
državami članicami,

C. ker je popolna usklajenost s
københavnskimi merili še naprej osnova za 
pristop k EU, torej enaka osnova kot pri 
vseh drugih državah kandidatkah; 

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker sta popolna usklajenost z vsemi 
københavnskimi merili in sposobnost za 

C. ker je popolna usklajenost z vsemi 
københavnskimi merili še naprej osnova za 
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vključevanje v EU v skladu s sklepi z 
zasedanja Evropskega sveta 
decembra 2006 še naprej osnova za pristop 
k EU, torej k skupnosti, ki temelji na 
skupnih vrednotah, lojalnem sodelovanju 
in medsebojni solidarnosti med vsemi 
državami članicami,

pristop k EU, torej k skupnosti, ki temelji 
na skupnih vrednotah, lojalnem 
sodelovanju in medsebojni solidarnosti 
med vsemi državami članicami; 

Or. en

Predlog spremembe 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker sta popolna usklajenost z vsemi 
københavnskimi merili in sposobnost za 
vključevanje v EU v skladu s sklepi z 
zasedanja Evropskega sveta 
decembra 2006 še naprej osnova za pristop 
k EU, torej k skupnosti, ki temelji na 
skupnih vrednotah, lojalnem sodelovanju 
in medsebojni solidarnosti med vsemi 
državami članicami,

C. ker je popolna usklajenost z vsemi 
københavnskimi merili še naprej osnova za 
pristop k EU, torej k skupnosti, ki temelji 
na skupnih vrednotah, lojalnem 
sodelovanju in medsebojni solidarnosti 
med vsemi državami članicami; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Barry Madlener

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker Turčija ne izpolnjuje pristopnih 
pogojev; 

Or. nl
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Predlog spremembe 22
Renate Sommer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker veliko število zaprtih novinarjev in 
tekočih postopkov zoper novinarje, ki so 
kritični do vlade, ogroža svobodo tiska v 
Turčiji; 

Or. de

Predlog spremembe 23
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je bila odločnost Turčije, da 
nadaljuje pogajalski proces, znova 
potrjena z novim vladnim programom, 
sprejetim po parlamentarnih volitvah, ki 
so potekale junija 2011; 

Or. en

Predlog spremembe 24
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je treba pogajalska poglavja, za 
katera so tehnične priprave končane, 
odpreti brez odlašanja v skladu z 
uveljavljenimi postopki in pogajalskim 
okvirom; 
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Or. en

Predlog spremembe 25
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker je Turčija izvedla številne obsežne 
ustavne, zakonodajne, institucionalne in 
praktične reforme, namenjene nadaljnji 
demokratizaciji; ker kljub temu številni 
dolgotrajni problemi, zlasti na področju 
turškega pravosodja, še vedno zelo 
negativno vplivajo na uveljavljanje 
človekovih pravic in svobode izražanja v 
tej državi, pa tudi na javno mnenje o 
neodvisnosti in nepristranskosti 
pravosodnega sistema; ker je bilo zaradi 
teh problemov sproženih veliko procesov 
proti novinarjem, aktivistom in 
intelektualcem; 

Or. en

Predlog spremembe 26
Renate Sommer

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Komisija v poročilu o napredku 
Turčije za leto 2011 ugotovila, da je to 
ključna država za varnost in blaginjo 
Evropske unije, da bo njen prispevek k 
Evropski uniji na številnih ključnih 
področjih polno učinkovit s pomočjo 
pozitivnega programa in verodostojnega 
pristopa k pogajalskemu procesu, in da je 
še naprej bistvenega pomena, da Turčija 

D. ker je Komisija v poročilu o napredku 
za leto 2011 ugotovila, da mora Turčija 
nadaljevati s svojimi reformami v zvezi s 
političnimi merili, pri čemer so potrebni 
znatni dodatni napori za jamčenje 
temeljnih pravic; 
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nadaljuje s svojimi reformami političnih 
meril, pri čemer so potrebni znatni dodatni 
napori za jamčenje temeljnih pravic,

Or. de

Predlog spremembe 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Komisija v poročilu o napredku 
Turčije za leto 2011 ugotovila, da je to 
ključna država za varnost in blaginjo 
Evropske unije, da bo njen prispevek k 
Evropski uniji na številnih ključnih 
področjih polno učinkovit s pomočjo 
pozitivnega programa in verodostojnega 
pristopa k pogajalskemu procesu, in da je 
še naprej bistvenega pomena, da Turčija 
nadaljuje s svojimi reformami političnih 
meril, pri čemer so potrebni znatni dodatni 
napori za jamčenje temeljnih pravic,

D. ker je Komisija v poročilu o napredku 
Turčije za leto 2011 ugotovila, da je to 
ključna država za varnost in blaginjo 
Evropske unije in da je še naprej 
bistvenega pomena, da Turčija nadaljuje s 
svojimi reformami v zvezi s političnimi 
merili, pri čemer so potrebni znatni dodatni 
napori za jamčenje temeljnih pravic; 

Or. nl

Predlog spremembe 28
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je treba pogajalska poglavja, za 
katera so tehnične priprave končane, 
odpreti brez odlašanja v skladu z 
uveljavljenimi postopki in pogajalskim 
okvirom; 

Or. en
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Predlog spremembe 29
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je treba pogajalska poglavja, za 
katera so tehnične priprave končane, 
odpreti brez odlašanja v skladu z 
uveljavljenimi postopki in pogajalskim 
okvirom; 

Or. en

Predlog spremembe 30
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je Komisija začela obnovljen 
pozitiven program za EU in Turčijo, da 
skupaj in proaktivno oblikujeta 
prihodnost; ker ta pozitivni program 
temelji na trdnih temeljih odnosov med 
EU in Turčijo ter pospešuje proces 
reform; ker nova pobuda ne nadomešča 
pristopnih pogajanj, temveč jih 
dopolnjuje, da bi podprla reforme ter 
povečala pravice in svoboščine turških 
državljanov; 

Or. en

Predlog spremembe 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi



PE478.719v01-00 16/268 AM\888692SL.doc

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je treba pogajalska poglavja, za 
katera so tehnične priprave končane,
odpreti brez odlašanja v skladu z 
uveljavljenimi postopki in pogajalskim 
okvirom; 

Or. en

Predlog spremembe 32
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker imata turška vlada in sodstvo 
pasiven odnos do izražanja antisemitizma 
v turških medijih; 

Or. nl

Predlog spremembe 33
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker hude pomanjkljivosti turškega 
pravosodnega sistema, kot so dolžina 
sodnih procesov in pripora pred sojenjem, 
omejen dostop obtožencev do 
obremenilnih dokazov proti njim in 
pomanjkanje zadržanosti tožilcev pri 
sprožanju kazenskih postopkov, neugodno 
vplivajo na svobodo izražanja v tej državi; 
ker je več kot 60 zaposlenih v medijih v 
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zaporu, ker so bili obsojeni oziroma 
čakajo na sojenje ali vložitev obtožnice, 
večinoma zaradi zelo široke opredelitve 
terorizma v protiterorističnem zakonu in 
kazenski zakonodaji; 

Or. en

Predlog spremembe 34
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni v celoti izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu in ker se hkrati EU še ni 
odrekla osamitvi Severnega Cipra, kot se 
je zavezala na srečanju Sveta za splošne 
zadeve EU 26. aprila 2004; 

Or. en

Predlog spremembe 35
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni v celoti izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu; 

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

E. ker Turčija še vedno ni izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu, pri tem pa se sklicevala na 
dejstvo, da Evropska unija še vedno ni 
preklicala osamitve skupnosti ciprskih 
Turkov, kot se je zavezala v sklepih Sveta 
EU z dne 26. aprila 2004; 

Or. en

Predlog spremembe 37
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 
dodatnega protokola k pridružitvenemu 
sporazumu med ES in Turčijo; ker ob tem 
Evropska unija še ni preklicala osamitve 
turške skupnosti na severnem delu Cipra, 
kot se je zavezala v sklepih Sveta EU za 
splošne zadeve EU 26. aprila 2004; 

Or. en

Predlog spremembe 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Uvodna izjava E
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Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu in ker sklepi Sveta EU z dne 
26. aprila 2004 o Cipru še niso 
uresničeni; 

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 
pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu; ker bi morali Evropska unija 
in Turčija sočasno izpolniti obveznosti, 
izhajajoče iz dodatnega protokola in iz 
sklepov Sveta za splošne zadeve EU z dne 
26. aprila 2004, da bi pogajanja 
premaknili z mrtve točke; 

Or. en

Predlog spremembe 40
Cristian Silviu Buşoi

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto 
leto zapored, ni izvedla določb iz 
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pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

pridružitvenega sporazuma med ES in 
Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu; ker bi morali Evropska unija 
in Turčija sočasno izpolniti obveznosti, 
izhajajoče iz dodatnega protokola in 
sklepov seje Sveta za splošne zadeve EU z 
dne 26. aprila 2004, da bi se premaknili z 
mrtve točke; 

Or. en

Predlog spremembe 41
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi 
okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega 
političnega in gospodarskega partnerstva 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj z neposrednimi 
sosedami, tudi mejnih sporov,

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi 
okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega 
političnega in gospodarskega partnerstva 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj, tudi sporov glede 
kopenskih in pomorskih meja ter 
zračnega prostora z neposrednimi 
sosedami, ki morajo pokazati enako 
stopnjo pripravljenosti, da se ta vprašanja 
razrešijo; 

Or. en

Predlog spremembe 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi 
okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega 

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi 
okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega 
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političnega in gospodarskega partnerstva 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj z neposrednimi 
sosedami, tudi mejnih sporov,

političnega in gospodarskega partnerstva 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj z neposrednimi 
sosedami, tudi neurejenih pravnih 
obveznosti in mejnih sporov; 

Or. en

Predlog spremembe 43
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi 
okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega 
političnega in gospodarskega partnerstva 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj z neposrednimi 
sosedami, tudi mejnih sporov,

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi 
okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega 
političnega in gospodarskega partnerstva 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj z neposrednimi 
sosedami, tudi mejnih sporov, v skladu z 
določbami Ustanovne listine Združenih 
narodov in mednarodnim pravom; 

Or. en

Predlog spremembe 44
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi 
okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega 
političnega in gospodarskega partnerstva 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj z neposrednimi 
sosedami, tudi mejnih sporov,

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi 
okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega 
političnega in gospodarskega partnerstva 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj z neposrednimi 
sosedami, tudi mejnih sporov, zlasti s 
Ciprom, državo članico EU; 
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Or. en

Predlog spremembe 45
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi
okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega 
političnega in gospodarskega partnerstva 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj z neposrednimi 
sosedami, tudi mejnih sporov,

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi 
okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega 
političnega in gospodarskega partnerstva 
okrepiti prizadevanja za reševanje odprtih 
dvostranskih vprašanj z neposrednimi 
sosedami, tudi mejnih sporov in finančnih 
obveznosti, izhajajočih iz mednarodnih 
pogodb; 

Or. bg

Predlog spremembe 46
Jürgen Klute, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker se turška družba že 27 let sooča z 
nasilnim konfliktom med Kurdsko 
delavsko stranko (PKK) in turško vojsko, 
v katerem je po ocenah umrlo 45.000 
ljudi, milijon pa jih je razseljenih; ker sta 
obe strani še vedno vpleteni v konflikt, 
Turčija pa še vedno ni izpolnila zahtev iz 
dodatnih protokolov 1 in 2 k ženevski 
konvenciji, po katerih naj bi dovolila 
delovanje humanitarnih organizacij na 
konfliktnih območjih; ker si je treba 
prizadevati za spravo in ker se je treba 
lotiti vzroka problema, da bo mogoče 
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poiskati rešitev za kurdsko vprašanje; 

Or. en

Predlog spremembe 47
Alexander grof Lambsdorfski, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se je turško gospodarstvo v 
preteklem desetletju po obsegu potrojilo in 
je bila njegova lanska rast skoraj 10-
odstotna, uvršča pa se med sedem 
največjih razvijajočih se gospodarstev na 
svetu; ker je vrednost trgovine med 
Evropsko unijo in Turčijo leta 2010 
znašala 103 milijarde in je Turčija sedmi 
največji trgovinski partner Unije, Unija pa 
njen največji, saj 80 % neposrednih tujih 
naložb v Turčijo prihaja iz Evropske 
unije; ker so podjetja iz Evropske unije v 
Turčiji ustvarila več kot 13 000 poslov,

G. ker se je turško gospodarstvo v 
preteklem desetletju po obsegu potrojilo; 
ker je vrednost trgovine med Evropsko 
unijo in Turčijo leta 2010 znašala 103 
milijarde in je Turčija sedmi največji 
trgovinski partner Unije, Unija pa njen 
zdaleč največji; 

Or. en

Predlog spremembe 48
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se je turško gospodarstvo v 
preteklem desetletju po obsegu potrojilo in 
je bila njegova lanska rast skoraj 10-
odstotna, uvršča pa se med sedem največjih 
razvijajočih se gospodarstev na svetu; ker 
je vrednost trgovine med Evropsko unijo in 
Turčijo leta 2010 znašala 103 milijarde in 

G. ker se je turško gospodarstvo v 
preteklem desetletju po obsegu potrojilo in 
je bila njegova lanska rast skoraj 10-
odstotna, uvršča pa se med najhitreje 
rastoča gospodarstva na svetu in med 
sedem največjih razvijajočih se 
gospodarstev na svetu; ker je vrednost 
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je Turčija sedmi največji trgovinski partner 
Unije, Unija pa njen največji, saj 80 % 
neposrednih tujih naložb v Turčijo prihaja 
iz Evropske unije; ker so podjetja iz 
Evropske unije v Turčiji ustvarila več kot 
13,000 poslov,

trgovine med Evropsko unijo in Turčijo 
leta 2010 znašala 103 milijarde in je 
Turčija sedmi največji trgovinski partner 
Unije, Unija pa njen največji, pri čemer 80 
% neposrednih tujih naložb v Turčijo 
prihaja iz Evropske unije; ker so podjetja iz 
Evropske unije v Turčiji ustvarila več kot 
13.000 poslov; 

Or. en

Predlog spremembe 49
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je turški BDP na prebivalca še 
vedno nizek v primerjavi z večino držav 
članic EU, zlasti z najbolj konkurenčnimi; 
ker razmeroma nizek BDP na prebivalca v 
tako veliki državi kandidatki pomeni še 
posebej velik izziv, kar zadeva 
gospodarsko in socialno konvergenco s 
sedanjimi državami članicami EU; ker 
mora Turčija nujno postati bolj 
konkurenčna v visokotehnoloških 
panogah; 

Or. en

Predlog spremembe 50
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker 80 % neposrednih tujih naložb v 
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Turčiji izvira iz Evropske unije; ker so 
podjetja iz Evropske unije v Turčiji 
ustvarila več kot 13.000 poslov; ker lahko 
tako Turčija kot EU žanjeta sadove 
nadaljnjega gospodarskega povezovanja; 

Or. en

Predlog spremembe 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti in demokracije 
na širšem bližnjevzhodnem področju 
strateške narave; ker bi lahko bila 
Turčija, ki je izgrajena na trdni laični 
državi, dragocen vzor za arabske države, 
ki se demokratizirajo, pri dokončanju 
njihovega demokratičnega prehoda in 
družbeno-gospodarskih reform; ker bi 
strukturiran dialog med Evropsko unijo in 
Turčijo o usklajevanju njunih zunanjih in 
sosedskih politik lahko prinesel 
edinstvene sinergije,

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 52
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti in demokracije 
na širšem bližnjevzhodnem področju 
strateške narave; ker bi lahko bila Turčija, 

H. ker je sodelovanje EU s Turčijo pri 
spodbujanju stabilnosti in demokracije na 
širšem bližnjevzhodnem področju 
bistvenega pomena; ker bi lahko bila 
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ki je izgrajena na trdni laični državi,
dragocen vzor za arabske države, ki se 
demokratizirajo, pri dokončanju 
njihovega demokratičnega prehoda in 
družbeno-gospodarskih reform; ker bi 
strukturiran dialog med Evropsko unijo in 
Turčijo o usklajevanju njunih zunanjih in 
sosedskih politik lahko prinesel 
edinstvene sinergije,

Turčija kot sekularna in demokratična 
država z večinskim muslimanskim 
prebivalstvom in precej verskimi 
manjšinami dragocen vzor za arabske 
države, ki so trenutno v prehodu v 
resnične demokracije; 

Or. en

Predlog spremembe 53
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti in demokracije 
na širšem bližnjevzhodnem področju 
strateške narave; ker bi lahko bila Turčija, 
ki je izgrajena na trdni laični državi, 
dragocen vzor za arabske države, ki se 
demokratizirajo, pri dokončanju 
njihovega demokratičnega prehoda in 
družbeno-gospodarskih reform; ker bi 
strukturiran dialog med Evropsko unijo in 
Turčijo o usklajevanju njunih zunanjih in 
sosedskih politik lahko prinesel edinstvene 
sinergije,

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti, demokracije in 
varnosti na širšem bližnjevzhodnem 
področju strateške narave; ker bi lahko bila 
Turčija, ki je izgrajena na trdni laični 
državi, dragocen vzor za prehod v
demokracijo v islamskem svetu; ker bi 
strukturiran dialog med Evropsko unijo in 
Turčijo o usklajevanju njunih zunanjih in 
sosedskih politik lahko prinesel edinstvene 
sinergije, zlasti pri podpori demokratizaciji 
in družbeno-gospodarskim reformam 
celotne sredozemske regije in Bližnjega 
vzhoda nasploh, vključno z izzivi, ki jih 
predstavlja Iran; 

Or. en

Predlog spremembe 54
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava H
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Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti in demokracije 
na širšem bližnjevzhodnem področju 
strateške narave; ker bi lahko bila Turčija, 
ki je izgrajena na trdni laični državi, 
dragocen vzor za arabske države, ki se 
demokratizirajo, pri dokončanju njihovega 
demokratičnega prehoda in družbeno-
gospodarskih reform; ker bi strukturiran 
dialog med Evropsko unijo in Turčijo o 
usklajevanju njunih zunanjih in 
sosedskih politik lahko prinesel edinstvene
sinergije,

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti in demokracije 
na širšem bližnjevzhodnem področju 
strateške narave; ker bi lahko bila Turčija, 
ki je izgrajena na trdni laični državi in če 
bo hitro izvedla reforme in se na vseh 
področjih, vključno z zunanjo politiko, 
uskladila z EU, dragocen vzor za arabske 
države, ki se demokratizirajo, pri 
dokončanju njihovega demokratičnega 
prehoda in družbeno-gospodarskih reform; 
ker bi strukturiran dialog med Evropsko 
unijo in Turčijo za postopno usklajevanje 
politik Turčije s politikami EU lahko 
prinesel sinergije, koristne za obe strani; 

Or. en

Predlog spremembe 55
Barry Madlener

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti in demokracije 
na širšem bližnjevzhodnem področju 
strateške narave; ker bi lahko bila Turčija, 
ki je izgrajena na trdni laični državi, 
dragocen vzor za arabske države, ki se 
demokratizirajo, pri dokončanju njihovega 
demokratičnega prehoda in družbeno-
gospodarskih reform; ker bi strukturiran 
dialog med Evropsko unijo in Turčijo o 
usklajevanju njunih zunanjih in 
sosedskih politik lahko prinesel 
edinstvene sinergije,

H. ker bi bila dialog in sodelovanje s 
Turčijo pri spodbujanju stabilnosti in 
demokracije na širšem bližnjevzhodnem 
področju lahko strateške narave; ker bi 
lahko bila Turčija, ki je izgrajena na laični 
državi, vzor za arabske države, ki se 
demokratizirajo, pri dokončanju njihovega 
demokratičnega prehoda in družbeno-
gospodarskih reform; ker je turški 
predsednik vlade Erdogan pozval k 
ustanovitvi turško-arabske unije; 

Or. nl
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Predlog spremembe 56
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti in demokracije 
na širšem bližnjevzhodnem področju 
strateške narave; ker bi lahko bila Turčija, 
ki je izgrajena na trdni laični državi,
dragocen vzor za arabske države, ki se 
demokratizirajo, pri dokončanju njihovega 
demokratičnega prehoda in družbeno-
gospodarskih reform; ker bi strukturiran 
dialog med Evropsko unijo in Turčijo o 
usklajevanju njunih zunanjih in sosedskih 
politik lahko prinesel edinstvene sinergije,

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti in demokracije 
na širšem bližnjevzhodnem področju 
strateške narave; ker bi lahko bila Turčija 
kot trdna laična država, pod pogojem, da 
bo sama v celoti spoštovala temeljne 
svoboščine, dragocen partner arabskim 
državam, ki se demokratizirajo, pri 
dokončanju njihovega demokratičnega 
prehoda in družbeno-gospodarskih reform; 
ker bi strukturiran dialog med Evropsko 
unijo in Turčijo o usklajevanju njunih 
zunanjih in sosedskih politik lahko prinesel 
edinstvene sinergije; 

Or. en

Predlog spremembe 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti in demokracije 
na širšem bližnjevzhodnem področju 
strateške narave; ker bi lahko bila Turčija, 
ki je izgrajena na trdni laični državi, 
dragocen vzor za arabske države, ki se 
demokratizirajo, pri dokončanju njihovega 
demokratičnega prehoda in družbeno-
gospodarskih reform; ker bi strukturiran 
dialog med Evropsko unijo in Turčijo o 
usklajevanju njunih zunanjih in sosedskih 
politik lahko prinesel edinstvene sinergije,

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo 
pri spodbujanju stabilnosti in demokracije 
na širšem bližnjevzhodnem področju 
strateške narave; ker bi lahko bila Turčija, 
ki je izgrajena na trdni laični državi, vir 
navdiha za arabske države, ki se 
demokratizirajo, pri dokončanju njihovega 
demokratičnega prehoda in družbeno-
gospodarskih reform; ker bi strukturiran 
dialog med Evropsko unijo in Turčijo o 
usklajevanju njunih zunanjih in sosedskih 
politik lahko prinesel edinstvene sinergije; 



AM\888692SL.doc 29/268 PE478.719v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 58
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker preko Turčije poteka energetski 
koridor Evropske unije do kavkaških in 
kaspijskih naftnih in plinskih virov in je 
Turčija v strateški bližini Iraka ter trga s 
surovo nafto, ki se v njem razvija; ker je 
plinovod Nabucco še vedno ena od 
najpomembnejših prednostnih nalog za 
energetsko varnost Evropske unije; ker 
sta Turčija in Azerbajdžan 25. oktobra 
2011 sklenila sporazum o tranzitu 
azerbajdžanskega plina preko turškega 
ozemlja, ki bo odprl južni koridor za plin, 
okrepil dobavo plinovodu Nabucco in 
prihodnjemu povezovalnemu plinovodu 
Turčija–Grčija–Italija, s tem pa okrepil 
energetsko varnost Unije,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker preko Turčije poteka energetski 
koridor Evropske unije do kavkaških in 
kaspijskih naftnih in plinskih virov in je 
Turčija v strateški bližini Iraka ter trga s 
surovo nafto, ki se v njem razvija; ker je 
plinovod Nabucco še vedno ena od 

I. ker je Turčija ključni partner Evropske 
unije pri tranzitu iz kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov in je Turčija v 
strateški bližini Iraka ter trga s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; ker je plinovod 
Nabucco eden od bistvenih projektov za 
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najpomembnejših prednostnih nalog za 
energetsko varnost Evropske unije; ker sta 
Turčija in Azerbajdžan 25. oktobra 2011 
sklenila sporazum o tranzitu 
azerbajdžanskega plina preko turškega 
ozemlja, ki bo odprl južni koridor za plin,
okrepil dobavo plinovodu Nabucco in 
prihodnjemu povezovalnemu plinovodu 
Turčija–Grčija–Italija, s tem pa okrepil 
energetsko varnost Unije,

energetsko varnost Evropske unije, vendar 
mora EU premisliti tudi o drugih 
možnostih, kot je plinovod Južni tok; ker 
sta Turčija in Azerbajdžan 25. oktobra 
2011 sklenila sporazum o tranzitu 
azerbajdžanskega plina preko turškega 
ozemlja, ki bo odprl južni koridor za plin 
in bi lahko okrepil dobavo plinovodu 
Nabucco in prihodnjemu povezovalnemu 
plinovodu Turčija–Grčija–Italija, s tem pa 
okrepil energetsko varnost Unije; 

Or. de

Predlog spremembe 60
Charles Tannock

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker preko Turčije poteka energetski 
koridor Evropske unije do kavkaških in 
kaspijskih naftnih in plinskih virov in je 
Turčija v strateški bližini Iraka ter trga s 
surovo nafto, ki se v njem razvija; ker je 
plinovod Nabucco še vedno ena od 
najpomembnejših prednostnih nalog za 
energetsko varnost Evropske unije; ker sta 
Turčija in Azerbajdžan 25. oktobra 2011 
sklenila sporazum o tranzitu 
azerbajdžanskega plina preko turškega 
ozemlja, ki bo odprl južni koridor za plin, 
okrepil dobavo plinovodu Nabucco in 
prihodnjemu povezovalnemu plinovodu 
Turčija–Grčija–Italija, s tem pa okrepil 
energetsko varnost Unije,

I. ker preko Turčije poteka pomemben 
energetski koridor Evropske unije do 
kavkaških in kaspijskih naftnih in plinskih 
virov in je Turčija v strateški bližini Iraka 
ter trga s surovo nafto, ki se v njem razvija; 
ker je načrtovani plinovod Nabucco še 
vedno ena od najpomembnejših 
prednostnih nalog za energetsko varnost 
Evropske unije; ker sta Turčija in 
Azerbajdžan 25. oktobra 2011 sklenila 
sporazum o tranzitu azerbajdžanskega 
plina preko turškega ozemlja, ki bo odprl 
južni koridor za plin, okrepil dobavo
načrtovanemu plinovodu Nabucco in 
prihodnjemu povezovalnemu plinovodu 
Turčija–Grčija–Italija, s tem pa okrepil 
energetsko varnost Unije; 

Or. en

Predlog spremembe 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski, Cristian Silviu Buşoi
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Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker preko Turčije poteka energetski 
koridor Evropske unije do kavkaških in 
kaspijskih naftnih in plinskih virov in je 
Turčija v strateški bližini Iraka ter trga s 
surovo nafto, ki se v njem razvija; ker je 
plinovod Nabucco še vedno ena od 
najpomembnejših prednostnih nalog za 
energetsko varnost Evropske unije; ker sta 
Turčija in Azerbajdžan 25. oktobra 2011 
sklenila sporazum o tranzitu 
azerbajdžanskega plina preko turškega 
ozemlja, ki bo odprl južni koridor za plin, 
okrepil dobavo plinovodu Nabucco in 
prihodnjemu povezovalnemu plinovodu 
Turčija–Grčija–Italija, s tem pa okrepil 
energetsko varnost Unije,

I. ker preko Turčije poteka energetski 
koridor Evropske unije do kavkaških in 
kaspijskih naftnih in plinskih virov in je 
Turčija v strateški bližini Iraka ter trgov s 
surovo nafto in zemeljskim plinom, ki se v 
njem razvijata; ker je plinovod Nabucco še 
vedno ena od najpomembnejših 
prednostnih nalog za energetsko varnost 
Evropske unije; ker sta Turčija in 
Azerbajdžan 25. oktobra 2011 sklenila 
sporazum o tranzitu azerbajdžanskega 
plina preko turškega ozemlja, ki bo odprl 
južni koridor za plin, okrepil dobavo 
plinovodu Nabucco in prihodnjemu 
povezovalnemu plinovodu Turčija–Grčija–
Italija, s tem pa okrepil energetsko varnost 
Unije; 

Or. en

Predlog spremembe 62
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker preko Turčije poteka energetski
koridor Evropske unije do kavkaških in 
kaspijskih naftnih in plinskih virov in je 
Turčija v strateški bližini Iraka ter trga s 
surovo nafto, ki se v njem razvija; ker je 
plinovod Nabucco še vedno ena od 
najpomembnejših prednostnih nalog za 
energetsko varnost Evropske unije; ker sta 
Turčija in Azerbajdžan 25. oktobra 2011 
sklenila sporazum o tranzitu 
azerbajdžanskega plina preko turškega 
ozemlja, ki bo odprl južni koridor za plin, 

I. ker preko Turčije poteka energetski 
koridor Evropske unije do kavkaških in 
kaspijskih naftnih in plinskih virov in je 
Turčija v strateški bližini Iraka ter trga s 
surovo nafto, ki se v njem razvija; ker je 
plinovod Nabucco še vedno ena od 
najpomembnejših prednostnih nalog za 
energetsko varnost Evropske unije; ker sta 
Turčija in Azerbajdžan 25. oktobra 2011 
sklenila sporazum o tranzitu 
azerbajdžanskega plina preko turškega 
ozemlja, ki bo odprl južni koridor za plin, 
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okrepil dobavo plinovodu Nabucco in 
prihodnjemu povezovalnemu plinovodu 
Turčija–Grčija–Italija, s tem pa okrepil 
energetsko varnost Unije,

okrepil dobavo načrtovanemu plinovodu 
Nabucco in povezovalnemu plinovodu 
Turčija–Grčija–Italija, s tem pa okrepil 
energetsko varnost Unije; 

Or. en

Predlog spremembe 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker preko Turčije poteka energetski 
koridor Evropske unije do kavkaških in 
kaspijskih naftnih in plinskih virov in je 
Turčija v strateški bližini Iraka ter trga s 
surovo nafto, ki se v njem razvija; ker je 
plinovod Nabucco še vedno ena od 
najpomembnejših prednostnih nalog za 
energetsko varnost Evropske unije; ker sta 
Turčija in Azerbajdžan 25. oktobra 2011 
sklenila sporazum o tranzitu 
azerbajdžanskega plina preko turškega 
ozemlja, ki bo odprl južni koridor za plin, 
okrepil dobavo plinovodu Nabucco in 
prihodnjemu povezovalnemu plinovodu 
Turčija–Grčija–Italija, s tem pa okrepil 
energetsko varnost Unije,

I. ker preko Turčije poteka energetski 
koridor Evropske unije do kavkaških in 
kaspijskih naftnih in plinskih virov in je 
Turčija v strateški bližini Iraka ter trga s 
surovo nafto, ki se v njem razvija; ker je 
plinovod Nabucco še vedno ena od 
najpomembnejših prednostnih nalog za 
energetsko varnost Evropske unije; ker sta 
Turčija in Azerbajdžan 25. oktobra 2011 
sklenila sporazum o tranzitu 
azerbajdžanskega plina preko turškega 
ozemlja, ki bo odprl južni koridor za plin, 
okrepil dobavo plinovodu Nabucco in 
prihodnjemu povezovalnemu plinovodu 
Turčija–Grčija–Italija, s tem pa okrepil 
energetsko varnost Unije; ker ima Turčija 
velik potencial za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, kot so sonce, veter in 
geotermalni viri; 

Or. en

Predlog spremembe 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker so trajni mir, stabilnost in blaginja 
na Balkanu strateškega pomena tako za 
EU kot za Turčijo; ker je Turčija s svojo 
enkratno zgodovino in kulturno dediščino 
ter posebnimi odnosi z balkanskimi 
državami bistvena zainteresirana stran v 
tej regiji; 

Or. en

Predlog spremembe 65
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker se število pritožb pri Evropskem 
sodišču za človekove pravice povečuje že 
pet let zapored; ker pri uveljavljanju 
človekovih pravic ni bil dosežen zadosten 
napredek; 

Or. en

Predlog spremembe 66
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja soodvisnost Evropske unije in 
njenih držav članic ter Turčije; priznava 
gospodarski potencial in potencial rasti 
Turčije in njeno pomembno vlogo za 
energetsko varnost; poudarja, da 
soodvisnost dopolnjuje vrednost 

1. poudarja soodvisnost Evropske unije in 
njenih držav članic ter Turčije; priznava 
pomembno vlogo Turčije za energetsko 
varnost; poziva Komisijo, naj resno jemlje 
skrbi Turčije glede izvajanja pravil, ki se 
nanašajo na carinsko unijo; 



PE478.719v01-00 34/268 AM\888692SL.doc

SL

potencialnih sinergij med zunanjo in 
varnostno ter sosedsko politiko Unije in 
Turčije, ki obema prinaša koristi in krepi 
njun vpliv; vendar meni, da lahko takšna 
soodvisnost prinese ugodne rezultate 
samo, če je vpeta v okvir medsebojne 
obveze, strateškega dialoga, rezultatov v 
procesu reforme in pri izvajanju reform, 
dobrih odnosov Turčije s sosednjimi 
državami članicam Evropske unije in 
trdnega sodelovanja; 

Or. en

Predlog spremembe 67
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja soodvisnost Evropske unije in 
njenih držav članic ter Turčije; priznava 
gospodarski potencial in potencial rasti 
Turčije in njeno pomembno vlogo za 
energetsko varnost; poudarja, da 
soodvisnost dopolnjuje vrednost 
potencialnih sinergij med zunanjo in 
varnostno ter sosedsko politiko Unije in 
Turčije, ki obema prinaša koristi in krepi 
njun vpliv; vendar meni, da lahko takšna 
soodvisnost prinese ugodne rezultate samo, 
če je vpeta v okvir medsebojne obveze, 
strateškega dialoga, rezultatov v procesu 
reforme in pri izvajanju reform, dobrih
odnosov Turčije s sosednjimi državami 
članicam Evropske unije in trdnega 
sodelovanja; 

1. poudarja skupne interese Evropske unije 
in njenih držav članic ter Turčije; priznava 
gospodarski potencial in potencial rasti 
Turčije in njen strateški pomen, med 
drugim za energetsko varnost; priznava 
aktivno zunanjo politiko Turčije in 
vrednost potencialnih sinergij, ki jih lahko 
to prinese v odnosu z EU in njenimi 
državami članicami, obema stranema pa
prinaša koristi in krepi njun vpliv; vendar 
meni, da lahko takšna soodvisnost 
verjetneje prinese ugodne rezultate, če je 
vpeta v okvir medsebojne obveze, 
strateškega dialoga, izvajanja reform ter 
dejavnega in vzajemnega izboljševanja 
odnosov Turčije s sosednjimi državami 
članicam Evropske unije; 

Or. en

Predlog spremembe 68
Ana Gomes
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja soodvisnost Evropske unije in 
njenih držav članic ter Turčije; priznava 
gospodarski potencial in potencial rasti 
Turčije in njeno pomembno vlogo za 
energetsko varnost; poudarja, da 
soodvisnost dopolnjuje vrednost 
potencialnih sinergij med zunanjo in 
varnostno ter sosedsko politiko Unije in 
Turčije, ki obema prinaša koristi in krepi 
njun vpliv; vendar meni, da lahko takšna 
soodvisnost prinese ugodne rezultate samo, 
če je vpeta v okvir medsebojne obveze, 
strateškega dialoga, rezultatov v procesu 
reforme in pri izvajanju reform, dobrih 
odnosov Turčije s sosednjimi državami 
članicam Evropske unije in trdnega 
sodelovanja; 

1. poudarja soodvisnost Evropske unije in 
njenih držav članic ter Turčije; priznava 
gospodarski potencial in potencial rasti 
Turčije in njeno pomembno vlogo za 
regionalno stabilnost in za energetsko 
varnost v Evropi; poudarja, da soodvisnost 
dopolnjuje vrednost potencialnih sinergij 
med zunanjo in varnostno ter sosedsko 
politiko Unije in Turčije, ki obema prinaša 
koristi in krepi njun vpliv; vendar meni, da 
lahko takšna soodvisnost prinese ugodne 
rezultate samo, če je vpeta v okvir 
medsebojne obveze, strateškega dialoga in 
učinkovitega sodelovanja, rezultatov pri 
izvajanju notranjih reform in dobrih 
odnosov Turčije s sosednjimi državami 
članicam Evropske unije; 

Or. en

Predlog spremembe 69
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja soodvisnost Evropske unije in 
njenih držav članic ter Turčije; priznava 
gospodarski potencial in potencial rasti 
Turčije in njeno pomembno vlogo za 
energetsko varnost; poudarja, da 
soodvisnost dopolnjuje vrednost 
potencialnih sinergij med zunanjo in 
varnostno ter sosedsko politiko Unije in 
Turčije, ki obema prinaša koristi in krepi 
njun vpliv; vendar meni, da lahko takšna 
soodvisnost prinese ugodne rezultate samo, 
če je vpeta v okvir medsebojne obveze, 

1. poudarja soodvisnost Evropske unije in 
njenih držav članic ter Turčije; priznava 
gospodarski potencial in potencial rasti 
Turčije in njeno pomembno vlogo za 
energetsko varnost; poudarja, da 
soodvisnost dopolnjuje vrednost 
potencialnih sinergij med zunanjo in 
varnostno ter sosedsko politiko Unije in 
Turčije, ki obema prinaša koristi in krepi 
njun vpliv; vendar meni, da lahko takšna
soodvisnost prinese ugodne rezultate samo, 
če je vpeta v okvir medsebojne obveze, 
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strateškega dialoga, rezultatov v procesu 
reforme in pri izvajanju reform, dobrih 
odnosov Turčije s sosednjimi državami 
članicam Evropske unije in trdnega 
sodelovanja; 

spoštovanja vrednot in načel EU,
strateškega dialoga, rezultatov v procesu 
reforme in pri izvajanju reform, dobrih 
odnosov Turčije s sosednjimi državami 
članicam Evropske unije in trdnega 
sodelovanja; 

Or. en

Predlog spremembe 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja soodvisnost Evropske unije in 
njenih držav članic ter Turčije; priznava 
gospodarski potencial in potencial rasti 
Turčije in njeno pomembno vlogo za 
energetsko varnost; poudarja, da 
soodvisnost dopolnjuje vrednost 
potencialnih sinergij med zunanjo in 
varnostno ter sosedsko politiko Unije in 
Turčije, ki obema prinaša koristi in krepi 
njun vpliv; vendar meni, da lahko takšna 
soodvisnost prinese ugodne rezultate samo, 
če je vpeta v okvir medsebojne obveze, 
strateškega dialoga, rezultatov v procesu 
reforme in pri izvajanju reform, dobrih 
odnosov Turčije s sosednjimi državami 
članicam Evropske unije in trdnega 
sodelovanja; 

1. poudarja soodvisnost Evropske unije in 
njenih držav članic ter Turčije; priznava 
gospodarski potencial in potencial rasti 
Turčije in njeno pomembno vlogo za 
energetsko varnost; poudarja, da 
soodvisnost dopolnjuje vrednost 
potencialnih sinergij med zunanjo in 
varnostno ter sosedsko politiko Unije in 
Turčije, ki obema prinaša koristi in krepi 
njun vpliv; vendar meni, da lahko takšna
soodvisnost prinese ugodne rezultate samo, 
če je vpeta v okvir medsebojne obveze, 
strateškega dialoga, rezultatov v procesu 
reforme in pri izvajanju reform, dobrih 
odnosov Turčije s sosednjimi državami 
članicam Evropske unije in trdnega 
sodelovanja; je kljub vsemu zaskrbljen 
zaradi negativnih okoljskih, arheoloških 
in družbenih posledic turškega pristopa h 
gospodarski rasti; poziva turško vlado, naj 
skrbi za arheološko in okoljsko dediščino, 
tako da daje prednost manjšim, ekološko 
in družbeno trajnostnim projektom; 
poziva institucije in države članice EU, 
naj pri tem za države kandidatke v celoti 
uporabijo vse instrumente EU za širitveno 
politiko; 

Or. en
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Predlog spremembe 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da je carinska unija med 
EU in Turčijo slednji omogočila doseči 
visoko raven uskladitve na področju 
prostega pretoka blaga in še vedno krepi 
dvostransko trgovino med EU in Turčijo, 
ki je leta 2010 znašala 103 milijarde EUR; 
kljub vsemu ugotavlja, da Turčija 
carinske unije ne izvaja v celoti in je 
ohranila zakonodajo, ki krši njene 
obveznosti glede odprave tehničnih ovir za 
trgovino, kot so uvozna dovoljenja, 
omejitve za uvoz blaga iz držav nečlanic, 
za katerega je dovoljen prost pretok v EU, 
državna pomoč, uveljavljanje pravic 
intelektualne lastnine, zahteve za 
registracijo novih farmacevtskih 
proizvodov in diskriminacijska davčna 
obravnava; poudarja, da je treba novi 
zakonodajni okvir za trženje proizvodov in 
načelo vzajemnega priznavanja še 
prenesti v turški pravni red; 

Or. en

Predlog spremembe 72
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi si morali obe strani 
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dejavno prizadevati za razvijanje sinergij 
med zunanjo in varnostno ter sosedsko 
politiko Unije in Turčije, ki obema 
prinaša koristi in krepi njun vpliv; vendar 
meni, da lahko taka soodvisnost prinese 
ugodne rezultate samo, če je vpeta v okvir 
medsebojne obveze, strateškega dialoga, 
rezultatov v procesu reforme in pri 
izvajanju zahtevanih reform, dobrih 
odnosov Turčije s sosednjimi državami 
članicami Evropske unije in trdnega 
sodelovanja; 

Or. en

Predlog spremembe 73
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja dejstvo, da je Komisija 
oblikovala nov, pozitiven program za 
odnose med EU in Turčijo, ter jo podpira 
pri tem, saj bo ta program, če bo 
uresničen, prinesel oprijemljive koristi in 
EU omogočil, da ostane merilo za stalne 
reforme v Turčiji, slednja pa bo 
napredovala pri izpolnjevanju meril za 
pristop k EU; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvarijo 
pogoji za odpiranje novih poglavij; 

Or. en

Predlog spremembe 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. je seznanjen s pomisleki turške 
poslovne skupnosti glede obstoječih 
zahtev za vizume, ki veljajo za turške 
državljane, in glede transportnih kvot za 
turške tovornjake, pa tudi glede 
enostranskih obveznosti za Turčijo pri 
njenih trgovinskih odnosih z državami 
nečlanicami, izhajajočih iz carinske unije, 
kot posledica dejstva, da je EU s temi 
državami podpisala sporazume o prosti 
trgovini; 

Or. en

Predlog spremembe 75
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. ugotavlja, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja, da je treba 
poslovnežem, akademikom, študentom in 
predstavnikom civilne družbe omogočiti 
vstop v Evropsko unijo; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic za 
izvajanje vizumskega zakonika, uskladitev 
in poenostavitev vizumskih zahtev ter 
odprtje novih središč za izdajanje vizumov 
v Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum 
ne začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo pri 
upravljanju migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
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vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi časovni načrt; 

Or. en

Predlog spremembe 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. obžaluje dejstvo, da Turčija še vedno v 
celoti ne izvaja dodatnega protokola k 
pridružitvenemu sporazumu med ES in 
Turčijo; poziva turško vlado, naj začne ta 
protokol brez odlašanja izvajati v celoti in 
na nediskriminacijski način; poziva 
Turčijo, naj odpravi še vse preostale 
omejitve za prost pretok blaga, med 
drugim za prevozna sredstva, ki prihajajo 
s Cipra, ter v celoti uresničuje carinsko 
unijo, da bo mogoče preseči trenutni 
zastoj v pristopnih pogajanjih z EU o teh 
poglavjih; 

Or. en

Predlog spremembe 77
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 

2. v celoti podpira Komisijo pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
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unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

unijo in Turčijo, ki temelji na 
intenzivnejših stikih pri notranjih 
reformah, tesnejši uskladitvi s pravnim 
redom, da se zagotovi hitrejši napredek v 
pristopnih pogajanjih, boljših trgovinskih 
in gospodarskih odnosih, vključno z 
morebitno posodobitvijo carinske unije, 
da bo vključevala javna naročila in 
storitve, bolj prilagodljivih vizumskih 
zahtevah, da se spodbudita čezmejno 
poslovanje in izobraževanje, ter 
okrepljenem dialogu na visoki ravni med 
EU in Turčijo o zunanji politiki; meni, da 
so potrebna dodatna prizadevanja, da se 
ustvarijo pogoji za odpiranje novih 
poglavij, prednostno pa zlasti o 
pravosodju in notranjih zadevah (poglavji 
23 in 24), konkurenci (poglavje 8) in 
energiji (poglavje 15); vztraja, da so 
odnosi Turčije s sosednjimi državami 
ključni dejavnik pri prenovi pogajanj in 
dialoga; 

Or. en

Predlog spremembe 78
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje 
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

2. priznava, da je napredek v pristopnem 
procesu še vedno nezadovoljiv, podpira 
pobudo Komisije za novi program 
odnosov med Evropsko unijo in Turčijo, in 
poudarja, da so potrebna dejavna in 
dodatna prizadevanja za odpiranje 
poglavij;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
pozitivnega programa, ki naj bi prinesel 
nov zagon v odnose med Evropsko unijo in 
Turčijo; meni, da so potrebna posebna
prizadevanja, da se ustvarijo pogoji za 
odpiranje poglavij na področju pravosodja 
in temeljnih pravic, ki bodo obema 
stranema zagotovila oprijemljive rezultate 
in koristi; vztraja, da so odnosi Turčije s 
sosednjimi državami ključni dejavnik za 
vzpostavitev tesnih in trajnih odnosov z 
EU; 

Or. en

Predlog spremembe 80
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari 
pogoje za odpiranje poglavij; vztraja, da so 
odnosi Turčije s sosednjimi državami 
ključni dejavnik pri prenovi pogajanja in 
dialoga; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
pozitivnega programa odnosov med 
Evropsko unijo in Turčijo, kot je bilo 
potrjeno v sklepih Sveta z dne 5. decembra 
2011; vztraja, da so odnosi Turčije z vsemi
sosednjimi državami ključni dejavnik pri 
prenovi pogajanj in dialoga; 

Or. en



AM\888692SL.doc 43/268 PE478.719v01-00

SL

Predlog spremembe 81
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari 
pogoje za odpiranje poglavij; vztraja, da so 
odnosi Turčije s sosednjimi državami 
ključni dejavnik pri prenovi pogajanja in 
dialoga; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanj in dialoga; 

Or. bg

Predlog spremembe 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo, ki zajema najrazličnejša 
področja v skupnem interesu, med drugim 
politične reforme, zunanjepolitični dialog, 
energijo, trgovino, vizume, mobilnost in 
migracije ter boj proti terorizmu; meni, da 
so potrebna dodatna prizadevanja, da se 
ustvarijo pogoji za odpiranje poglavij; 
vztraja, da so odnosi Turčije s sosednjimi 
državami ključni dejavnik pri prenovi 
pogajanj in dialoga; 

Or. en

Predlog spremembe 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo, ki je osredotočen na
izboljšanje vizumske ureditve za turške 
državljane, da bo enaka kot za državljane 
drugih držav kandidatk, ter hkrati 
zagotavlja tudi učinkovitejše delovanje 
carinske unije, saj obravnava trenutne 
trgovinske motnje, pa tudi turške 
pomisleke zaradi sporazumov o prosti 
trgovini, ki jih je EU sklenila z državami 
nečlanicami; meni, da so potrebna dodatna 
prizadevanja, da se ustvarijo pogoji za 
odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanj in dialoga; 

Or. en

Predlog spremembe 84
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; ponovno poudarja sklepe 
Sveta z dne 11. decembra 2006 o 
odpiranju in zapiranju pogajalskih 
poglavij in meni, da so potrebna dodatna 
prizadevanja, da se ustvarijo pogoji za 
odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanj in dialoga; 

Or. en



AM\888692SL.doc 45/268 PE478.719v01-00

SL

Predlog spremembe 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvarijo 
pogoji za odpiranje poglavij; 

Or. en

Predlog spremembe 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna in večja prizadevanja Turčije, da 
se ustvarijo pogoji za odpiranje poglavij; 
vztraja, da predstavljajo odnosi Turčije s 
sosednjimi državami ključni prispevek k
prenovi pogajanj in dialoga; 

Or. de

Predlog spremembe 87
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvarijo 
pogoji za odpiranje poglavij; vztraja, da so 
odnosi med Turčijo in njenimi sosednjimi 
državami pomembni za prenovo pogajanj
in dialoga; 

Or. en

Predlog spremembe 88
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 
unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvarijo 
pogoji za odpiranje poglavij; vztraja, da so 
odnosi Turčije s sosednjimi državami, tj. 
izvajanje protokola iz Ankare v celoti,
ključni dejavnik pri prenovi pogajanj in 
dialoga; 

Or. en

Predlog spremembe 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
novega programa odnosov med Evropsko 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju 
pozitivnega programa odnosov med 
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unijo in Turčijo; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje
za odpiranje poglavij; vztraja, da so odnosi 
Turčije s sosednjimi državami ključni 
dejavnik pri prenovi pogajanja in dialoga; 

Evropsko unijo in Turčijo; meni, da so 
potrebna dodatna prizadevanja, da se 
ustvarijo pogoji za odpiranje poglavij; 
vztraja, da so odnosi Turčije s sosednjimi 
državami ključni dejavnik pri prenovi 
pogajanj in dialoga; 

Or. en

Predlog spremembe 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da je bil pri vprašanju 
varnosti proizvodov sicer dosežen omejen 
napredek, na primer ustanovljen je bil 
odbor za tržni nadzor in ocenjevanje 
varnosti izdelkov, ki združuje ustrezne 
organe za tržni nadzor, vendar so finančni 
in kadrovski viri za tržni nadzor še vedno 
nezadostni; ugotavlja, da je število 
uvedenih ukrepov še vedno premajhno, 
revizija splošne zakonodaje o varnosti 
proizvodov pa še ni dokončana; 

Or. en

Predlog spremembe 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poudarja, da se obstoječi mehanizmi 
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za dialog med vlado in civilno družbo ne 
uporabljajo učinkovito, udeležba 
potrošniških nevladnih organizacij pri 
oblikovanju politik in zakonodaje pa 
ostaja majhna; poziva turško vlado, naj 
organizacije potrošnikov polno vključi v 
zakonodajni in politični posvetovalni 
postopek in naj sprejme vse potrebne 
ukrepe za podporo in okrepitev gibanja 
potrošnikov; spodbuja potrošniške 
organizacije, naj združijo moči, da bodo 
okrepile svojo reprezentativnost, na 
primer z ustanovitvijo zveze potrošniških 
organizacij; 

Or. en

Predlog spremembe 92
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga
mednarodni opazovalci pohvalili kot
demokratičnega in pluralističnega, ki ga
je izoblikovala živahna civilna družba; 
poudarja, kako pomembna je prenova 
volilne zakonodaje in odstranitev zahteve 
po 10-odstotni spodnji meji za zastopanost 
v parlamentu, ki je najvišja v vseh 
članicah Sveta Evrope in ne predstavlja 
pluralnosti turške družbe; 

3. čestita Turčiji za svobodne in poštene 
splošne volitve junija 2011, ki so jih 
mednarodni opazovalci označili za 
„demokratične in pluralistične, ki jih je 
izoblikovala živahna civilna družba“; 
poudarja, kako pomembna je prenova 
turške volilne zakonodaje, in priporoča, 
naj Turčija razmisli o znižanju trenutnega 
10-odstotnega praga, ki ga mora stranka 
doseči, da je zastopana v parlamentu; 

Or. en

Predlog spremembe 93
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga 
mednarodni opazovalci pohvalili kot 
demokratičnega in pluralističnega, ki ga 
je izoblikovala živahna civilna družba; 
poudarja, kako pomembna je prenova 
volilne zakonodaje in odstranitev zahteve 
po 10-odstotni spodnji meji za zastopanost 
v parlamentu, ki je najvišja v vseh članicah 
Sveta Evrope in ne predstavlja pluralnosti 
turške družbe; 

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga 
mednarodni opazovalci pohvalili kot 
svobodnega in poštenega; ponovno
poudarja, da mora Turčija odpraviti 10-
odstotni prag za zastopanost v parlamentu, 
ki je najvišji v vseh članicah Sveta Evrope; 

Or. en

Predlog spremembe 94
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga 
mednarodni opazovalci pohvalili kot 
demokratičnega in pluralističnega, ki ga je 
izoblikovala živahna civilna družba; 
poudarja, kako pomembna je prenova 
volilne zakonodaje in odstranitev zahteve 
po 10-odstotni spodnji meji za zastopanost 
v parlamentu, ki je najvišja v vseh članicah 
Sveta Evrope in ne predstavlja pluralnosti 
turške družbe; 

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga 
mednarodni opazovalci pohvalili kot 
demokratičnega in pluralističnega, ki ga je 
izoblikovala živahna civilna družba; 
ponovno poudarja pozive iz svojih 
prejšnjih resolucij iz leta 2006, 2007, 2009 
in 2010 o tem, kako pomembna je prenova 
volilne zakonodaje in odstranitev 10-
odstotnega praga za zastopanost v 
parlamentu, ki je najvišji v vseh članicah 
Sveta Evrope in ne predstavlja pluralnosti 
turške družbe; 

Or. en



PE478.719v01-00 50/268 AM\888692SL.doc

SL

Predlog spremembe 95
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga 
mednarodni opazovalci pohvalili kot 
demokratičnega in pluralističnega, ki ga je 
izoblikovala živahna civilna družba; 
poudarja, kako pomembna je prenova 
volilne zakonodaje in odstranitev zahteve
po 10-odstotni spodnji meji za zastopanost 
v parlamentu, ki je najvišja v vseh članicah 
Sveta Evrope in ne predstavlja pluralnosti 
turške družbe; 

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga 
mednarodni opazovalci pohvalili kot 
demokratičnega in pluralističnega, ki ga je 
izoblikovala živahna civilna družba; poziva 
Turčijo, naj prenovi volilno zakonodajo in 
odpravi 10-odstotni prag za zastopanost v 
parlamentu, ki je najvišji v vseh članicah 
Sveta Evrope in ne predstavlja pluralnosti 
turške družbe; 

Or. en

Predlog spremembe 96
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga 
mednarodni opazovalci pohvalili kot 
demokratičnega in pluralističnega, ki ga je 
izoblikovala živahna civilna družba; 
poudarja, kako pomembna je prenova 
volilne zakonodaje in odstranitev zahteve 
po 10-odstotni spodnji meji za zastopanost 
v parlamentu, ki je najvišja v vseh članicah 
Sveta Evrope in ne predstavlja pluralnosti 
turške družbe; 

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga 
mednarodni opazovalci pohvalili kot 
demokratičnega in pluralističnega, ki ga je 
izoblikovala živahna civilna družba; 
poudarja, kako pomembna je prenova 
zakona o političnih strankah in volilne 
zakonodaje in odstranitev 10-odstotnega 
praga za zastopanost v parlamentu – ta je 
najvišji v vseh članicah Sveta Evrope in ne 
predstavlja pluralnosti turške družbe – z 
uvedbo sistema obveznih kvot za pravično 
zastopanost žensk na volilnih listah in 
odpravo ovir za oblikovanje političnih 
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skupin v parlamentu, da se zagotovi boljša 
zastopanost in da se poveča raznolikost 
turškega političnega življenja; 

Or. en

Predlog spremembe 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga 
mednarodni opazovalci pohvalili kot 
demokratičnega in pluralističnega, ki ga je 
izoblikovala živahna civilna družba; 
poudarja, kako pomembna je prenova 
volilne zakonodaje in odstranitev zahteve 
po 10-odstotni spodnji meji za zastopanost 
v parlamentu, ki je najvišja v vseh članicah 
Sveta Evrope in ne predstavlja pluralnosti 
turške družbe; 

3. čestita Turčiji za volilni postopek na 
splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je 
udeležilo veliko število volivcev in so ga 
mednarodni opazovalci pohvalili kot 
demokratičnega in pluralističnega, ki ga je 
izoblikovala živahna civilna družba; 
poudarja, kako pomembna je prenova 
volilne zakonodaje in zakona o političnih 
strankah ter odstranitev 10-odstotnega 
praga za zastopanost v parlamentu, ki je 
najvišji v vseh članicah Sveta Evrope in ne 
predstavlja pluralnosti turške družbe; poleg 
tega poudarja, da je treba odpraviti ovire 
za oblikovanje političnih skupin v 
parlamentu in za zagotavljanje 
proračunske pomoči; poziva vrhovno 
volilno komisijo, naj preuči odločitve o 
izključitvi neodvisnih kandidatov, sprejete 
pred parlamentarnimi volitvami in po 
njih; 

Or. fr

Predlog spremembe 98
Jürgen Klute, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da ima turška vlada po volilni 
zmagi politično moč, da se loti najbolj 
spornih vprašanj v državi, namreč iskanja 
trajne in mirne rešitve za kurdsko 
vprašanje ter oblikovanja bolj 
demokratične in civilne ustave; v zvezi s 
tem obžaluje še vedno trajajoče priprtje 9 
izvoljenih poslancev velike narodne 
skupščine Turčije: Kemala Aktasa, 
Faysala Sariyildiza, Gülser Yildirim, 
Ibrahima Ayhana, Hatipa Dicleja, Selme 
Irmak (BDP), Mustafe Balbaya, Mehmeta 
Haberala (CHP) in Engina Alana (MHP).

Or. en

Predlog spremembe 99
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja sklep nove vlade Republike 
Turčije, da ustanovi ministrstvo za zadeve 
Evropske unije, kar odraža, da se zaveda 
bistvenega pomena dodatnih prizadevanj, 
obvez in dialoga; 

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski, Cristian Silviu Buşoi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja sklep nove vlade Republike 
Turčije, da ustanovi ministrstvo za zadeve 

4. pozdravlja sklep nove vlade Republike 
Turčije, da ustanovi ministrstvo za zadeve 
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Evropske unije, kar odraža, da se zaveda 
bistvenega pomena dodatnih prizadevanj, 
obvez in dialoga; 

Evropske unije, kar odraža, da se zaveda 
bistvenega pomena dodatnih prizadevanj, 
obvez in dialoga; pozdravlja tudi 
memorandum o soglasju, podpisan 28. 
septembra 2011, o napotitvi turških 
uradnikov v Evropsko komisijo, ob tem pa 
poudarja, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje z Evropskim parlamentom, da 
bo mogoče izmenjati izkušnje o merilih 
EU in pravnem redu Unije; 

Or. en

Predlog spremembe 101
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno poudarja temeljno vlogo Velike
narodne skupščine Turčije kot središča 
turškega demokratičnega sistema in torej 
poudarja njeno vlogo pri zagotavljanju
prostora vsem političnim strankam na 
podlagi sistema zavor in ravnovesij, za 
njihov prispevek k demokratičnemu 
dialogu in spodbujanju vključujočih 
reform; 

5. ponovno poudarja temeljno vlogo velike
narodne skupščine Turčije kot središča 
turškega demokratičnega sistema in torej 
poudarja njeno vlogo kot prostora za vse 
turške politične stranke, ki so se 
odpovedale nasilju in so popolnoma 
predane demokraciji ter procesu reform; 

Or. en

Predlog spremembe 102
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno poudarja temeljno vlogo Velike
narodne skupščine Turčije kot središča 

5. ponovno poudarja temeljno vlogo velike
narodne skupščine Turčije kot središča 
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turškega demokratičnega sistema in torej 
poudarja njeno vlogo pri zagotavljanju 
prostora vsem političnim strankam na 
podlagi sistema zavor in ravnovesij, za 
njihov prispevek k demokratičnemu 
dialogu in spodbujanju vključujočih 
reform; 

turškega demokratičnega sistema in torej 
poudarja potrebo po njeni večji vlogi pri 
zagotavljanju prostora vsem političnim 
strankam na podlagi sistema zavor in 
ravnovesij, za njihov prispevek k 
demokratičnemu dialogu in spodbujanju 
vključujočega procesa reform; 

Or. en

Predlog spremembe 103
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno poudarja temeljno vlogo Velike
narodne skupščine Turčije kot središča 
turškega demokratičnega sistema in torej 
poudarja njeno vlogo pri zagotavljanju 
prostora vsem političnim strankam na 
podlagi sistema zavor in ravnovesij, za 
njihov prispevek k demokratičnemu 
dialogu in spodbujanju vključujočih 
reform; 

5. ponovno poudarja temeljno vlogo velike
narodne skupščine Turčije kot središča 
turškega demokratičnega sistema in torej 
poudarja njeno vlogo pri zagotavljanju 
prostora vsem političnim strankam na 
podlagi sistema zavor in ravnovesij, za 
njihov prispevek k demokratičnemu 
dialogu in spodbujanju vključujočega 
procesa reform; je zaskrbljen, da se je 
laična država znašla pod velikim 
pritiskom; 

Or. nl

Predlog spremembe 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno poudarja temeljno vlogo Velike
narodne skupščine Turčije kot središča 
turškega demokratičnega sistema in torej 
poudarja njeno vlogo pri zagotavljanju 

5. ponovno poudarja temeljno vlogo velike
narodne skupščine Turčije kot središča 
turškega demokratičnega sistema in torej 
poudarja njeno vlogo pri zagotavljanju 
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prostora vsem političnim strankam na 
podlagi sistema zavor in ravnovesij, za 
njihov prispevek k demokratičnemu 
dialogu in spodbujanju vključujočih 
reform; 

prostora vsem političnim strankam na 
podlagi sistema zavor in ravnovesij, za 
njihov prispevek k demokratičnemu 
dialogu in spodbujanju vključujočega 
procesa reform; poziva turško vlado, naj 
podpre načelo parlamentarne imunitete in 
v skladu s tem sprejme potrebne ukrepe, s 
katerimi bo zagotovila izpustitev vseh 
zaprtih poslancev; 

Or. fr

Predlog spremembe 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enako
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; pozdravlja 
začetek sodnih procesov proti odgovornim 
za turški državni udar 
12. septembra 1980; ocenjuje, da so ti 
procesi priložnost za krepitev zaupanja v 
ustrezno delovanje turške demokracije; 
poudarja, da je treba obtoženim zagotoviti 
procesne pravice; izraža popolno podporo 
postopku priprave nove civilne ustave za
Turčijo kot priložnosti za resnično ustavno 
reformo, ki bo spodbudila demokracijo, 
pravno državo, temeljne pravice in 
svoboščine, pluralizem, vključevanje in 
enotnost turške družbe; pozdravlja 
odločitev, da se zagotovi enaka
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

Or. en
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Predlog spremembe 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo 
spodbudila demokracijo, pravno državo, 
temeljne pravice in svoboščine, 
pluralizem, vključevanje in enotnost 
turške družbe; pozdravlja odločitev, da se 
zagotovi enako zastopanost vseh političnih 
sil v ustavnem spravnem odboru in 
obljubo, da bo postopek priprave temeljil 
na kar najširšem posvetovanju vseh 
segmentov družbe v postopku, ki bo 
vključeval tesno sodelovanje civilne 
družbe; 

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; vseeno izraža 
popolno podporo pripravi povsem nove 
civilne ustave za Turčijo, ki bo 
nadomestila obstoječo ustavo, vsiljeno po 
vojaškem udaru leta 1980; poudarja, da 
mora nova, demokratična ustava 
zagotavljati pravno državo, spoštovanje 
temeljnih pravic in svoboščin, krepitev 
državljanstva, ločitev vere od države,
civilni nadzor nad vojsko, politični 
pluralizem in pravično obravnavo 
manjšin; 

Or. en

Predlog spremembe 107
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
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vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enako
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi 
primerna in ustrezna zastopanost vseh 
političnih strank v ustavnem spravnem 
odboru in obljubo, da bo postopek priprave 
temeljil na kar najširšem posvetovanju 
vseh segmentov družbe; 

Or. en

Predlog spremembe 108
Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za
resnično ustavno reformo, ki bo 
spodbudila demokracijo, pravno državo,
temeljne pravice in svoboščine,
pluralizem, vključevanje in enotnost 
turške družbe; pozdravlja odločitev, da se 
zagotovi enako zastopanost vseh političnih 
sil v ustavnem spravnem odboru in 
obljubo, da bo postopek priprave temeljil 
na kar najširšem posvetovanju vseh 
segmentov družbe v postopku, ki bo 
vključeval tesno sodelovanje civilne 
družbe; 

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo novi civilni ustavi za 
Turčijo in le-to obravnava kot priložnost
za spodbujanje demokracije, pravne 
države, temeljnih pravic in svoboščin,
pluralizma, vključevanja in enotnosti 
turške družbe; poziva k nujnemu 
nadaljevanju priprav na oblikovanje nove 
ustave in poudarja, da mora biti ta proces 
resnično vključujoč in da morajo biti v 
njem udeležene vse politične stranke in 
civilna družba; zato pozdravlja odločitev, 
da se zagotovi enaka zastopanost vseh 
političnih sil v ustavnem spravnem odboru 
in obljubo, da bo postopek priprave 
temeljil na kar najširšem posvetovanju 
vseh segmentov družbe v postopku, ki bo 
vključeval tesno sodelovanje civilne 
družbe; 

Or. en
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Predlog spremembe 109
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enako
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
vključevanje, dobro upravljanje in 
odgovornost ter enotnost turške družbe; 
izraža zaskrbljenost zaradi vse večje 
polarizacije turške družbe in nezaupanja v 
neodvisnost institucij; pozdravlja 
odločitev, da se zagotovi enaka
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; poziva 
Komisijo, naj za odbor AFET še pred 
poletjem pripravi podrobno poročilo o 
izvajanju; 

Or. en

Predlog spremembe 110
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
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civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enako
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, zlasti svobodo 
govora in tiska, pluralizem, vključevanje 
in enotnost turške družbe; pozdravlja 
odločitev, da se zagotovi enaka
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

Or. en

Predlog spremembe 111
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enako
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enaka
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo resnično vključil turško 
civilno družbo; 

Or. en
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Predlog spremembe 112
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enako
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enaka
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; poziva vse 
politične stranke in udeležene akterje, naj 
imajo pozitiven in konstruktiven pristop v 
pogajanjih o novi ustavi; 

Or. en

Predlog spremembe 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
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vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enako
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enaka
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; poziva vse 
politične stranke in akterje, naj imajo 
pozitiven in konstruktiven pristop do nove 
ustave; 

Or. en

Predlog spremembe 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila 
demokracijo, pravno državo, temeljne 
pravice in svoboščine, pluralizem, 
vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enako
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

6. ponovno opozarja, da je treba 
nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja 
ustavnih reform iz leta 2010; izraža 
popolno podporo postopku priprave nove 
civilne ustave za Turčijo kot priložnosti za 
resnično ustavno reformo, ki bi lahko
spodbudila demokracijo, pravno državo, 
temeljne pravice in svoboščine, pluralizem, 
vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enaka
zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo 
postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v 
postopku, ki bo vključeval tesno 
sodelovanje civilne družbe; 

Or. de

Predlog spremembe 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander grof Lambsdorfski
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Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. spodbuja Turčijo, naj sprejme 
sodobno listino o pravicah in 
svoboščinah, ki se zgleduje po obstoječih 
evropskih in splošnih dokumentih o 
človekovih pravicah, kot je Listina EU o 
temeljnih pravicah, ter je primerljiva z 
njimi; 

Or. en

Predlog spremembe 116
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba vzpostaviti 
umirjene in konstruktivne odnose med 
vlado in opozicijo, saj je to pogoj za 
učinkovit proces reform; opominja, da se 
mora resnično demokratična in 
pluralistična družba vedno opirati na dva 
stebra, vlado in opozicijo, ter temeljiti na 
nenehnem dialogu in sodelovanju med 
njima; 

Or. en

Predlog spremembe 117
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da mora nova ustava 
zagotavljati pravice vsem skupinam in 
posameznikom v Turčiji, ločitev vej 
oblasti, neodvisnost sodstva ter zanesljiv 
in popoln civilni nadzor nad vojsko; 

Or. en

Predlog spremembe 118
Jürgen Klute, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. spodbuja Turčijo, naj proces 
oblikovanja ustave izkoristi kot priložnost 
za osnovanje bolj stvarne in demokratične 
identitete, ki bo prinesla popolno 
priznanje in enakopravno udeležbo vseh 
etničnih skupin poleg turške večine, med 
drugim kurdske, laške, cirkazijske, 
romske, alevitske, asirske, arabske, grške, 
armenske, judovske in drugih; meni, da 
omembe „turškosti“ v obstoječi ustavi niso 
v skladu z raznoliko družbo v Turčiji in da 
mora biti moderno državljanstvo 
neetnične narave; 

Or. en

Predlog spremembe 119
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. priporoča, naj nova ustava ne vsebuje 
opredelitve turške etnične identitete, saj bi 
to lahko spodkopalo varstvo manjšin pred 
diskriminacijo; poudarja tudi, da mora 
nova ustava zagotoviti jasno ločitev vej 
oblasti v Turčiji; 

Or. en

Predlog spremembe 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. pozdravlja odločitev, da se vsem 
političnim silam omogoči enakopravno 
zastopstvo v posvetovalnem odboru za 
ustavo, in zavezo, da bo proces 
oblikovanja slonel na širokem 
posvetovanju s civilno družbo; ugotavlja, 
da si morajo vse interesne skupine 
prizadevati za resnično soglasje na 
podlagi kompromisa; poziva h krepitvi 
razprave o ustavni reformi na vseh ravneh 
turške družbe; 

Or. en

Predlog spremembe 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za 
izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, 

črtano
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zlasti sprejetje zakona o računskem 
sodišču decembra 2010, ki bo zagotovil 
nadzor nad izdatki za vojsko; 

Or. nl

Predlog spremembe 122
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Jürgen 
Klute, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za 
izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, 
zlasti sprejetje zakona o računskem sodišču 
decembra 2010, ki bo zagotovil nadzor nad 
izdatki za vojsko; 

7. podpira popoln nadzor demokratičnih 
političnih institucij nad vojsko; v skladu s 
tem pozdravlja nenehna prizadevanja za 
izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, 
zlasti sprejetje zakona o računskem sodišču 
decembra 2010, ki bo zagotovil civilni 
nadzor nad izdatki za vojsko; 

Or. el

Predlog spremembe 123
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za 
izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, 
zlasti sprejetje zakona o računskem sodišču 
decembra 2010, ki bo zagotovil nadzor nad 
izdatki za vojsko; 

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za 
nadaljnje izboljšanje civilnega nadzora 
nad vojsko, zlasti s sprejetjem zakona o 
računskem sodišču decembra 2010, ki 
zagotavlja civilni nadzor nad izdatki za 
vojsko; kljub temu poudarja, da je treba 
zagotoviti nadaljnjo sekularno integriteto 
oboroženih sil in njihovo operativno 
zmogljivost, glede na to, da je Turčija 
pomembna članica zveze NATO; 
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Or. en

Predlog spremembe 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za 
izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, 
zlasti sprejetje zakona o računskem sodišču 
decembra 2010, ki bo zagotovil nadzor nad 
izdatki za vojsko; 

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za 
izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, 
zlasti sprejetje zakona o računskem sodišču 
decembra 2010, ki bo zagotovil 
parlamentarni nadzor nad izdatki za 
vojsko; poziva pravosodne oblasti, naj 
orožnike in oborožene sile prenesejo pod 
civilno jurisdikcijo; 

Or. en

Predlog spremembe 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za 
izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, 
zlasti sprejetje zakona o računskem sodišču 
decembra 2010, ki bo zagotovil nadzor nad 
izdatki za vojsko; 

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za 
izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, 
zlasti sprejetje zakona o računskem sodišču 
decembra 2010, ki bo zagotovil civilni
nadzor nad izdatki za vojsko; vseeno 
obžaluje izjemo, ki jo predvideva 
podzakonski akt (člen 44) za vojaške 
izdatke v zakonu o računskem sodišču in 
utegne imeti negativne učinke, saj 
onemogoča preglednost v eni od 
najpomembnejših postavk državnega 
proračuna, o podobni izjemi za vojsko v 
zakonu o varuhu človekovih pravic pa 
meni, da je dokaz šibkega 
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institucionalnega nadzora nad vojsko; 

Or. en

Predlog spremembe 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander grof Lambsdorfski, Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za 
izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, 
zlasti sprejetje zakona o računskem sodišču 
decembra 2010, ki bo zagotovil nadzor nad 
izdatki za vojsko; 

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za 
izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, 
zlasti sprejetje zakona o računskem sodišču 
decembra 2010, ki bo zagotovil civilni 
nadzor nad izdatki za vojsko; poziva k 
strogemu nadzoru sodišča nad izdatki za 
vojsko; poziva k temu, da pravosodni 
sistem orožnikov in vojske znova preide 
pod civilni nadzor; 

Or. en

Predlog spremembe 127
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistem v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 

8. poudarja, da mora potekajoča reforma 
pravosodnega sistema ostati v ospredju 
trenutnih reformnih procesov, podobno 
kot pri drugih državah kandidatkah za 
članstvo v EU, in da morajo reforme 
voditi v moderen, učinkovit ter popolnoma 
neodvisen turški pravosodni sistem, brez 
političnih vplivov in osredotočen na 
pravice in svoboščine posameznika; 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
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prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; 

z beneško komisijo, pa tudi odločitev 
pravosodnega ministrstva, da ustanovi 
generalni direktorat za človekove pravice; 
prav tako pozdravlja prizadevanja vlade za 
sprejetje svežnja pravosodnih reform, 
vključno s spremembo strategije za 
reformo pravosodja in pripadajočega 
akcijskega načrta, z udeležbo vseh 
interesnih skupin, med drugim 
odvetniških zbornic in ustreznih 
nevladnih organizacij; 

Or. en

Predlog spremembe 128
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistem v ospredju
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; 

8. poudarja, da je reforma pravosodnega 
sistema nujen pogoj za uspeh prizadevanj 
Turčije za modernizacijo in da mora taka 
reforma voditi v moderen, učinkovit ter 
popolnoma neodvisen in nepristranski 
pravosodni sistem, de iure in de facto, ki 
zagotavlja pravico do sodnega postopka za
vse državljane; 

Or. en
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Predlog spremembe 129
Alexander grof Lambsdorfski, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistem v ospredju
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; 

8. poudarja, da je reforma pravosodnega 
sistema nujen pogoj za uspeh prizadevanj 
Turčije za modernizacijo in da mora taka 
reforma voditi v moderen, učinkovit ter 
popolnoma neodvisen in nepristranski 
pravosodni sistem, ki zagotavlja pravico 
do sodnega postopka za vse državljane; 

Or. en

Predlog spremembe 130
Jürgen Klute, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistem v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistema v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v popolnoma 
neodvisen, nepristranski, moderen in
učinkovit pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
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o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; 

o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; meni, da se vlada ne sme 
vmešavati v naloge, ki jih neodvisno 
opravljajo državni tožilci in sodniki; meni, 
da bi bilo treba državljanom dovoliti in 
omogočiti, da se v sodnih procesih branijo 
v maternem jeziku; 

Or. en

Predlog spremembe 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistem v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; 

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistema v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; pozdravlja prizadevanja vlade za 
revizijo strategije za reformo pravosodja, 
sprejete leta 2009, in pripadajočega 
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akcijskega načrta, z udeležbo vseh 
pravosodnih interesnih skupin, 
odvetniških zbornic in nevladnih 
organizacij v tem sektorju; 

Or. en

Predlog spremembe 132
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistem v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; 

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistema v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet), ki 
mora biti zasnovan kot neodvisen organ,
ter o ustavnem sodišču, v tesnem 
sodelovanju z beneško komisijo; poudarja, 
da so potrebni nadaljnji ukrepi za 
zagotovitev možnosti sodnega nadzora 
vseh prvostopenjskih odločitev visokega 
sveta o napredovanju, premestitvi na drugo 
mesto in disciplinskih sankcijah; 
pozdravlja odločitev pravosodnega 
ministrstva, da ustanovi generalni 
direktorat za človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 133
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistem v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; 

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistema v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (HSYK) ter o 
ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju z 
beneško komisijo; spodbuja turške oblasti, 
naj obravnavajo še preostala nerešena 
vprašanja, na primer način volitev v 
vrhovni svet sodnikov in tožilcev (HSYK), 
vlogo pravosodnega ministra v tem 
organu, pa tudi način imenovanja 
sodnikov in tožilcev; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistem v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 

8. poudarja, da mora biti reforma 
pravosodnega sistema v ospredju 
prizadevanj Turčije za modernizacijo in da 
mora taka reforma voditi v moderen, 
učinkovit ter popolnoma neodvisen in 
nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
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o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; 

o ustavnem sodišču, v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; je zaskrbljen, da bi 
utegnila imeti vloga pravosodnega 
ministra v vrhovnem svetu in imenovanje 
sodnikov neugodne posledice za 
neodvisnost, in poziva, da se zagotovita 
preglednost in pravosodni nadzor nad 
odločitvami visokega sveta; poudarja, da 
so potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; pozdravlja 
odločitev pravosodnega ministrstva, da 
ustanovi generalni direktorat za človekove 
pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 135
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. pozdravlja odločitev pravosodnega 
ministrstva, da ustanovi generalni 
direktorat za človekove pravice; prav tako 
pozdravlja sprejetje zakonodaje o visokem 
svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter 
o ustavnem sodišču v tesnem sodelovanju 
z beneško komisijo; poudarja, da so 
potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh 
prvostopenjskih odločitev visokega sveta o 
napredovanju, premestitvi na drugo mesto 
in disciplinskih sankcijah; 

Or. en
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Predlog spremembe 136
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. je zaskrbljen zaradi velikega števila 
sodb Evropskega sodišča za človekove 
pravice proti Turčiji, v katerih je to 
ugotovilo, da turško pravosodje ni 
ustrezno obravnavalo kršitev človekovih 
pravic ali jih je celo samo zagrešilo; 
pozdravlja ustanovitev oddelka za 
človekove pravice znotraj pravosodnega 
ministrstva, katerega glavna naloga bo 
preprečevanje kršitev človekovih pravic, 
predvsem s popolnim in učinkovitim 
izvajanjem sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice s strani Turčije; 

Or. en

Predlog spremembe 137
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da je treba v novi zakonodaji o 
ustavnem sodišču zagotoviti, da bo imelo 
to sodišče pristojnosti za ocenjevanje in 
revizijo skladnosti turških zakonov z 
mednarodnimi sporazumi, ki jih je 
ratificirala Turčija, na primer z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah; 

Or. en

Predlog spremembe 138
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da je sodba v zadevi Hranta 
Dinka nov dokaz sistemskih 
pomanjkljivosti turškega pravosodnega 
sistema in omejenosti tamkajšnjih 
preiskav, ki ne ovirajo samo pravičnega 
sojenja, temveč dejansko prispevajo k 
problemu nepravičnosti sodišč; v zvezi s 
tem opozarja na sodbo Evropskega 
sodišča za človekove pravice iz leta 2010, 
v kateri je to zapisalo, da Turčija ni 
izvedla učinkovite preiskave Dinkovega 
umora; meni, da je to sojenje preizkus za 
pravno državo in neodvisnost sodstva v 
Turčiji, pa tudi priložnost, da se osvetlijo 
„zakulisje države“, kriminal ter vpletenost 
visokih uradnikov v umore Hranta Dinka 
in drugih novinarjev v preteklosti; 

Or. en

Predlog spremembe 139
Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico dostopa do obremenilnih dokazov 
v zgodnji fazi postopka ter zadostnih 
jamstev za vse osumljence; izraža veliko
zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred 
začetkom sojenja, ki dejansko postaja
kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 

9. pozdravlja dejstvo, da je vlada 
napovedala sveženj pravosodnih reform; 
vseeno ponavlja, da je zaskrbljen zaradi 
sodnih postopkovnih standardov, ki še 
vedno niso bili dovolj izboljšani, da bi 
zagotavljali pravično in hitro sojenje, med 
drugim vključno s pravico do dostopa do 
obremenilnih dokazov in dokumentov 
sodnega postopka v zgodnji fazi postopka 
ter zadostnimi postopkovnimi jamstvi za 
vse osumljence; izraža veliko zaskrbljenost 
zaradi pretirano dolgega obdobja pripora 
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najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 

pred začetkom sojenja, ki lahko trenutno 
traja tudi do deset let in ki dejansko 
predstavlja kazen brez sojenja; poziva 
veliko narodno skupščino Turčije, naj 
prenovi zakonodajo, vključno z določbami 
o uporabi in dolžini pripora pred 
sojenjem, v skladu z Evropsko konvencijo 
o človekovih pravicah in drugimi 
standardi Sveta Evrope; meni, da so 
kazenska sodišča s posebnimi 
pristojnostmi, podobnimi pristojnostim 
nekdanjih sodišč za državno varnost, v 
nasprotju z duhom pravičnosti in pravne 
države; 

Or. en

Predlog spremembe 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s
pravico dostopa do obremenilnih dokazov 
v zgodnji fazi postopka ter zadostnih 
jamstev za vse osumljence; izraža veliko 
zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred 
začetkom sojenja, ki dejansko postaja 
kazen brez sojenja; poziva veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 
najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkov, ki še niso bili dovolj izboljšani 
kar zadeva učinkovitost in standarde, da 
bi zagotavljali pravično in pravočasno 
sojenje, kar ima negativen učinek na
pravico do dostopa do obremenilnih 
dokazov v zgodnji fazi postopka ter na 
zadostna jamstva za vse osumljence; izraža 
veliko zaskrbljenost zaradi dolžine pripora 
pred začetkom sojenja, ki dejansko postaja 
kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 
najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 
poziva vlado, naj nadaljuje reformo in 
revizijo protiterorističnega zakona in 
turškega kazenskega zakonika, zlasti
določb členov 125, 216, 301 in 314 prvega 
ter členov 6 in 7 drugega; naznanja, da bo 
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ad hoc delegacija Parlamenta za 
opazovanje sodnih procesov proti 
novinarjem v Turčiji še naprej spremljala 
dogajanje1; 

Or. en

Predlog spremembe 141
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico dostopa do obremenilnih dokazov 
v zgodnji fazi postopka ter zadostnih 
jamstev za vse osumljence; izraža veliko 
zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred 
začetkom sojenja, ki dejansko postaja 
kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 
najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkov, ki še niso bili dovolj izboljšani, 
da bi zagotavljali pravično in pravočasno 
sojenje, vključno s pravico do dostopa do 
obremenilnih dokazov v zgodnji fazi 
postopka ter zadostnimi jamstvi za vse 
osumljence; izraža zaskrbljenost zaradi 
dolžine pripora pred začetkom sojenja in
spodbuja vlado, naj razširi obseg
alternativ in pregleda sedanjo zakonodajo 
o priporu pred sojenjem, pri čemer naj se 
uči iz najboljše prakse v državah članicah 
EU; 

Or. en

Predlog spremembe 142
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 9

                                               
1 Pozdravlja pobudo za osnutek zakona ministrstva za pravosodje z dne 19. januarja.
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico dostopa do obremenilnih dokazov 
v zgodnji fazi postopka ter zadostnih 
jamstev za vse osumljence; izraža veliko 
zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred 
začetkom sojenja, ki dejansko postaja 
kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 
najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 

9. ponavlja, da je močno zaskrbljen zaradi 
sodnih postopkovnih standardov, ki še niso 
bili dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico do dostopa do obremenilnih 
dokazov v zgodnji fazi postopka ter 
zadostnimi jamstvi za vse osumljence; 
ponovno izraža tudi veliko zaskrbljenost 
zaradi dolžine pripora pred začetkom 
sojenja, ki dejansko postaja kazen brez 
sojenja; poziva veliko narodno skupščino 
Turčije, naj prenovi zakonodajo o priporu 
pred sojenjem tako, da bo najdaljše možno 
obdobje takšnega pripora v Turčiji 
usklajeno s povprečno dolžino pripora pred 
sojenjem v Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico dostopa do obremenilnih dokazov 
v zgodnji fazi postopka ter zadostnih 
jamstev za vse osumljence; izraža veliko 
zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred 
začetkom sojenja, ki dejansko postaja 
kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 
najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico do dostopa do obremenilnih 
dokazov v zgodnji fazi postopka ter 
zadostnimi jamstvi za vse osumljence; 
izraža veliko zaskrbljenost zaradi pretirano 
dolgega obdobja pripora pred začetkom 
sojenja, ki lahko traja tudi do deset let in
ki dejansko postaja kazen brez sojenja; 
poziva veliko narodno skupščino Turčije, 
naj prenovi zakonodajo v skladu s sodno 
prakso Evropskega sodišča za človekove 
pravice o izjemni naravi pripora pred 
sojenjem tako, da bo najdaljše možno 
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obdobje takšnega pripora v Turčiji 
usklajeno s povprečno dolžino pripora pred 
sojenjem v Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 144
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico dostopa do obremenilnih dokazov 
v zgodnji fazi postopka ter zadostnih 
jamstev za vse osumljence; izraža veliko 
zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred 
začetkom sojenja, ki dejansko postaja 
kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 
najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico do dostopa do obremenilnih 
dokazov v zgodnji fazi postopka ter 
zadostnimi jamstvi za vse osumljence; 
izraža veliko zaskrbljenost zaradi dolžine 
pripora pred začetkom sojenja, ki dejansko 
postaja kazen brez sojenja; poziva veliko
narodno skupščino Turčije, naj prenovi 
zakonodajo o priporu pred sojenjem tako, 
da bo najdaljše možno obdobje takšnega 
pripora v Turčiji usklajeno s povprečno 
dolžino pripora pred sojenjem v Evropski 
uniji; v zvezi s tem pozdravlja osnutek 
zakona, ki ga je pripravilo pravosodno 
ministrstvo in ki jasno opredeljuje pogoje, 
ki morajo biti izpolnjeni za izdajo 
pripornega naloga; 

Or. en

Predlog spremembe 145
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes, Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico dostopa do obremenilnih dokazov 
v zgodnji fazi postopka ter zadostnih 
jamstev za vse osumljence; izraža veliko 
zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred 
začetkom sojenja, ki dejansko postaja 
kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 
najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico do dostopa do obremenilnih 
dokazov v zgodnji fazi postopka ter 
zadostnimi jamstvi za vse osumljence; 
izraža veliko zaskrbljenost zaradi dolžine 
pripora pred začetkom sojenja, ki dejansko 
postaja kazen brez sojenja; poziva veliko 
narodno skupščino Turčije, naj prenovi 
zakonodajo o priporu pred sojenjem tako, 
da bo najdaljše možno obdobje takšnega 
pripora v Turčiji usklajeno s povprečno 
dolžino pripora pred sojenjem v Evropski 
uniji; prav tako opozarja na obveznost 
Turčije, da dosledno izpolnjuje svojo 
zavezo iz člena 6 Evropske konvencije o 
človekovih pravicah o poštenem sojenju v 
razumnem času, in sicer z ustanovitvijo 
drugostopenjskih sodišč v svojem 
pravnem sistemu in s krepitvijo 
zmogljivosti svojih vrhovnih sodišč; 

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico dostopa do obremenilnih dokazov 
v zgodnji fazi postopka ter zadostnih 
jamstev za vse osumljence; izraža veliko 
zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred 
začetkom sojenja, ki dejansko postaja 

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico do dostopa do obremenilnih 
dokazov v zgodnji fazi postopka ter 
zadostnimi jamstvi za vse osumljence; 
izraža veliko zaskrbljenost zaradi dolžine 
pripora pred začetkom sojenja, ki dejansko 
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kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 
najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 

postaja kazen brez sojenja; poziva veliko
narodno skupščino Turčije, naj prenovi 
zakonodajo o priporu pred sojenjem tako, 
da bo najdaljše možno obdobje takšnega 
pripora v Turčiji usklajeno s povprečno 
dolžino pripora pred sojenjem v Evropski 
uniji; v zvezi s tem pozdravlja sedanje 
dejavnosti turške vlade za revizijo 
zakonodaje o postopkih pripora; 

Or. en

Predlog spremembe 147
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico dostopa do obremenilnih dokazov 
v zgodnji fazi postopka ter zadostnih 
jamstev za vse osumljence; izraža veliko 
zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred 
začetkom sojenja, ki dejansko postaja 
kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 
najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico do dostopa do obremenilnih 
dokazov v zgodnji fazi postopka ter 
zadostnimi jamstvi za vse osumljence; 
izraža veliko zaskrbljenost zaradi dolžine 
pripora pred začetkom sojenja, ki dejansko 
postaja kazen brez sojenja; poziva veliko
narodno skupščino Turčije, naj prenovi 
zakonodajo o priporu pred sojenjem tako, 
da bo najdaljše možno obdobje takšnega 
pripora v Turčiji usklajeno s povprečno 
dolžino pripora pred sojenjem v Evropski 
uniji; je zaskrbljen zaradi velikega števila 
mladoletnih zapornikov, starih od 12 do 
18 let, saj jih je kar 2500; 

Or. en

Predlog spremembe 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico dostopa do obremenilnih dokazov 
v zgodnji fazi postopka ter zadostnih 
jamstev za vse osumljence; izraža veliko 
zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred 
začetkom sojenja, ki dejansko postaja 
kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno 
skupščino Turčije, naj prenovi zakonodajo 
o priporu pred sojenjem tako, da bo 
najdaljše možno obdobje takšnega pripora 
v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino 
pripora pred sojenjem v Evropski uniji; 

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih 
postopkovnih standardov, ki še niso bili 
dovolj izboljšani, da bi zagotavljali 
pravično in pravočasno sojenje, vključno s 
pravico do dostopa do obremenilnih 
dokazov v zgodnji fazi postopka ter 
zadostnimi jamstvi za vse osumljence; 
izraža veliko zaskrbljenost zaradi dolžine 
pripora pred začetkom sojenja, ki dejansko 
postaja kazen brez sojenja; poziva veliko
narodno skupščino Turčije, naj prenovi 
zakonodajo o priporu pred sojenjem tako, 
da bo najdaljše možno obdobje takšnega 
pripora v Turčiji usklajeno s povprečno 
dolžino pripora pred sojenjem v Evropski 
uniji; pozdravlja nedavna prizadevanja 
turške vlade, da bi opredelila konkretna in 
jasna merila za priporne naloge; 

Or. en

Predlog spremembe 149
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. pozdravlja prizadevanja vlade, ki želi 
razširiti področje uporabe ukrepov, s 
katerimi bi nadomestili pripor pred 
sojenjem, in konkretneje opredeliti 
razloge za odločitve pred sojenjem; 
pozdravlja rezultate zakonodajnih in 
upravnih ukrepov za zmanjšanje delovne 
obremenitve sodstva, uvedenih v zadnjih 
letih, in spodbuja vlado, naj se bolj posveti 
študijam o tem, kako rešiti ta problem; 
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Or. en

Predlog spremembe 150
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. izraža zaskrbljenost zaradi izida 
sodnega procesa o umoru novinarja 
Hranta Dinka; 

Or. en

Predlog spremembe 151
Jürgen Klute, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 
Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. obžaluje dejstvo, da je bilo v tako 
imenovanih operacijah proti Uniji 
skupnosti Kurdistana (KCK) od leta 2009 
aretiranih na tisoče kurdskih političnih 
aktivistov, od tega šest posameznikov, ki 
so bili pozneje izvoljeni za poslance, 16 
lokalnih županov, ko so bili še na 
položaju, na ducate mestnih svetnikov in 
izvršnih članov Stranke za mir in 
demokracijo (BDP), članov upravnih 
odborov in vodij podružnic Zveze za 
človekove pravice, konec leta 2011 pa so 
bile te operacije razširjene še na kurdske 
odvetnike in novinarje, akademika, ki je 
stranki BDP svetoval o ustavni reformi, in 
na založnika; 

Or. en
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Predlog spremembe 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva turško vlado, naj čim prej 
zagotovi odprtje regionalnih 
drugostopenjskih sodišč, ki naj bi po 
zakonu začela delovati že junija 2007, in 
se osredotoči na usposabljanje sodnikov, 
da bo lahko skrajšala velike sodne 
zaostanke; 

Or. en

Predlog spremembe 153
Jürgen Klute, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 
Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poudarja, da imajo vsi državljani 
pravico do ustrezne obrambe na sodišču, 
in opozarja na odgovornost vlade, da 
zagotovi dostop do pravnega zastopništva; 
opozarja, da morajo imeti odvetniki 
civilno in kazensko imuniteto za izjave v 
dobri veri v pisni ali ustni obrambi 
oziroma poklicnih nastopih pred sodišči 
ali drugimi pravnimi in upravnimi organi; 
poziva Turčijo, naj zagotovi, da bodo 
lahko odvetniki opravljali vse poklicne 
naloge brez groženj, ustrahovanja, ovir, 
nadlegovanja in nedopustnega 
vmešavanja; 

Or. en
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Predlog spremembe 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 
in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic; 

10. še vedno meni, da so preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, priložnost v 
procesu prehoda v demokracijo; poudarja, 
da morajo tekoči sodni postopki pokazati 
moč in pravilno, neodvisno, nepristransko 
ter pregledno delovanje turških 
demokratičnih institucij in pravosodja ter 
njihovo odločno in brezpogojno zavezanost 
spoštovanju človekovih pravic; 

Or. en

Predlog spremembe 155
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških 
demokratičnih institucij in pravosodja ter 
njihovo odločno in brezpogojno 
zavezanost spoštovanju človekovih pravic; 

10. poudarja, da bi morale preiskave 
domnevnih načrtov za vojaški udar, kot sta 
zadevi Ergenekon in Sledgehammer, 
pokazati moč, preglednost in neodvisnost
turškega pravosodja; 

Or. en

Predlog spremembe 156
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 
in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic; 

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 
in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic, česar sedaj 
primanjkuje; je zaskrbljen zaradi navedb 
o uporabi nedoslednih dokazov proti 
obtoženim v teh zadevah; poudarja, da bi 
bilo treba te navedbe neodvisno in 
verodostojno preveriti, pravice obtožencev 
pa zagotoviti v celoti, saj so ti sodni 
procesi resnična priložnost za utrditev 
pravne države v Turčiji; poziva Komisijo, 
naj pozorno spremlja omenjeni zadevi in 
svoje ugotovitve z več podrobnostmi objavi 
v dodatku k poročilu o napredku za 
leto 2012; 

Or. en

Predlog spremembe 157
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 
in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic; 

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 
in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic; ugotavlja, da ta 
posebna primera pomenita napad na 
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vojsko in laičnost države; 

Or. nl

Predlog spremembe 158
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 
in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic; 

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 
in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic; je zaskrbljen zaradi 
navedb o uporabi nedoslednih dokazov 
proti obtoženim v teh zadevah; poudarja, 
da bi bilo treba te navedbe pravilno in 
učinkovito preveriti, pravice obtožencev 
pa zagotoviti v celoti, saj je to resnična 
priložnost za utrditev pravne države v 
Turčiji; 

Or. en

Predlog spremembe 159
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 
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in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic; 

in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic; v zvezi s tem izraža 
zaskrbljenost zaradi pravosodne preiskave 
o morebitnem odvzemu poslanske 
imunitete Kemalu Kiliçdaroğluju, 
voditelju glavne opozicijske stranke; 

Or. en

Predlog spremembe 160
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 
in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic; 

10. poudarja, da morajo preiskave 
domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi 
Ergenekon in Sledgehammer, pokazati moč 
in pravilno, neodvisno, nepristransko ter 
pregledno delovanje turških demokratičnih 
institucij in pravosodja ter njihovo odločno 
in brezpogojno zavezanost spoštovanju 
človekovih pravic; v zvezi s tem poudarja, 
da je mogoče preiskavo proti Kemalu 
Kiliçdaroğluju, voditelju glavne 
opozicijske stranke (CHP), razumeti kot 
kršitev svobode izražanja in poskus 
utišanja opozicije; 

Or. en

Predlog spremembe 161
Geoffrey Van Orden
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva turško vlado, naj čim prej 
zagotovi odprtje regionalnih 
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drugostopenjskih sodišč, ki naj bi po 
zakonu začela delovati že junija 2007, in 
se osredotoči na usposabljanje sodnikov, 
da bo lahko skrajšala velike sodne 
zaostanke; 

Or. en

Predlog spremembe 162
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. izraža zaskrbljenost zaradi 
najnovejše sodbe v zadevi Dink in 
poudarja, da je treba nujno izvesti 
temeljito preiskavo umora Hranta Dinka 
ter privesti vse odgovorne pred sodišče; 

Or. en

Predlog spremembe 163
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. je zaskrbljen zaradi potekajočih 
sodnih procesov in dolgih priporov pred 
sojenjem, katerih žrtve so poslanci velike 
narodne skupščine Turčije iz opozicijskih 
strank, zlasti Stranke za mir in razvoj 
(BDP) ter Republikanske ljudske stranke 
(CHP), kar je poseganje v zakonite 
politične dejavnosti ter v pravico do 
političnega združevanja in udeležbe; 

Or. en
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Predlog spremembe 164
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva k reviziji protiterorističnega 
zakona (št. 3713) in turškega kazenskega 
zakonika, kjer zelo široke opredelitve 
terorizma in nezakonite propagande 
omogočajo zelo široko tolmačenje in 
zlorabo; 

Or. en

Predlog spremembe 165
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki 
so v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v 
Turčiji in obžaluje nesorazmerno 
omejevanje svobode izražanja, 
združevanja in zbiranja; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 166
Geoffrey Van Orden
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki 
so v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v 
Turčiji in obžaluje nesorazmerno 
omejevanje svobode izražanja, 
združevanja in zbiranja; 

11. z zaskrbljenostjo opozarja na prakso
kazenskih postopkov proti novinarjem, ki 
izpostavijo vprašanja glede kršenja
človekovih pravic ali druge teme, ki 
povzročajo zaskrbljenost javnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v Turčiji 
in obžaluje nesorazmerno omejevanje 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja; 

11. meni, da je praksa kazenskih tožb proti 
novinarjem, ki posredujejo dokaze o 
kršitvah človekovih pravic ali izpostavijo 
druga vprašanja, ki so v interesu javnosti, 
kot prispevek k razpravi v pluralistični 
družbi, nesprejemljiva; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v 
Turčiji, in obžaluje nesorazmerno 
omejevanje svobode izražanja, združevanja 
in zbiranja; 

Or. nl

Predlog spremembe 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v Turčiji 
in obžaluje nesorazmerno omejevanje 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja; 

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri celoviti zaščiti človekovih pravic 
v Turčiji, in obžaluje nesorazmerno 
omejevanje svobode izražanja, združevanja 
in zbiranja; 

Or. en

Predlog spremembe 169
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v Turčiji 
in obžaluje nesorazmerno omejevanje 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja; 

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti zagovornikom 
človekovih pravic in novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v 
Turčiji, in obžaluje nesorazmerno 
omejevanje svobode izražanja, združevanja 
in zbiranja; poziva Turčijo, naj objektivno 
in temeljito razišče nasilje nad 
zagovorniki človekovih pravic in 
novinarji; 

Or. en
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Predlog spremembe 170
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v Turčiji 
in obžaluje nesorazmerno omejevanje 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja; 

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, 
časopisom in karikaturistom, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v 
Turčiji, in obžaluje nesorazmerno 
omejevanje svobode izražanja, združevanja 
in zbiranja; 

Or. nl

Predlog spremembe 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v Turčiji 
in obžaluje nesorazmerno omejevanje 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja; 

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v 
Turčiji, in obžaluje nesorazmerno 
omejevanje svobode izražanja, združevanja 
in zbiranja; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
poročilo Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE), ki je 
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podprto s statističnimi podatki platforme 
Svoboda za novinarje, navaja, da je v 
zaporih med 57 in 64 novinarjev; 

Or. it

Predlog spremembe 172
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v Turčiji 
in obžaluje nesorazmerno omejevanje 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja; 

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v 
Turčiji, in obžaluje nesorazmerno 
omejevanje svobode izražanja, združevanja 
in zbiranja; poziva turške oblasti, naj 
izpustijo založnika in zagovornika 
človekovih pravic Ragipa Zarakoluja, ki 
je bil aretiran in zaprt zaradi objavljanja 
knjig o genocidu nad Armenci in pravicah 
kurdskega prebivalstva; 

Or. en

Predlog spremembe 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse 
kazenskih tožb proti novinarjem, ki 
posredujejo dokaze o kršitvah človekovih 
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pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v Turčiji 
in obžaluje nesorazmerno omejevanje 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja; 

pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so 
v interesu javnosti, kot prispevek k 
razpravi v pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj bistvena 
ovira pri zaščiti človekovih pravic v 
Turčiji, in obžaluje nesorazmerno 
omejevanje svobode izražanja, združevanja 
in zbiranja; poudarja, da je Turčija po 
številu zaprtih novinarjev na drugem 
mestu na svetu; 

Or. fr

Predlog spremembe 174
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva turško vlado, naj revidira 
opredelitev terorizma v protiterorističnem 
zakoniku, da bi preprečila preširoko 
izvajanje tega zakona, kar bi lahko 
ogrozilo temeljne pravice, zlasti svobodo 
govora in svobodo tiska; 

Or. en

Predlog spremembe 175
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev osrednji evropski 
vrednoti in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba 
potrebuje resnično svobodo izražanja; 
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poudarja, da je nujna reforma 
zakonodaje, ki dovoljuje nesorazmerno 
visoke globe za medije, kar je v nekaterih 
primerih privedlo do prenehanja 
njihovega delovanja, v številnih primerih 
pa do samocenzure novinarjev oziroma 
njihovih urednikov, ter zakona št. 
5651/2007 o internetu, ki omejuje svobodo 
izražanja in pravico državljanov do 
dostopa do informacij ter omogoča 
nesorazmerno obsežne ali dolgotrajne 
prepovedi delovanja spletnih mest; v zvezi 
s tem pozdravlja dejstvo, da je komisar 
Füle svobodo interneta vključil med 
köbenhavnska merila; 

Or. en

Predlog spremembe 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. vztraja, da bi moralo sojenje proti 
novinarjem potekati na pregleden način 
ob spoštovanju pravne države in 
zagotavljanju ustreznih pogojev, na 
primer krajev, primernih za vrsto 
potekajoče obravnave, razdeljevanju 
točnih zapisnikov pridržanim in 
zagotavljanju informacij novinarjem o 
obtožnici proti njim, tako da razmere, v 
katerih poteka sojenje, ne bi negativno 
vplivale na sodbo; je globoko zaskrbljen 
zaradi razmer, v katerih bivajo priprti 
novinarji; obžaluje, da natančni podatki o 
številu pridržanih novinarjev ter številu 
sodnih procesov proti njim in pravni 
podlagi za te procese niso na voljo; poziva 
turške oblasti, naj te informacije objavijo; 

Or. en
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Predlog spremembe 177
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. v zvezi s tem obžaluje naraščajoče 
število novih pritožb pri Evropskem 
sodišču za človekove pravice in spodbuja 
Turčijo, naj nadalje ukrepa, da bi 
naredila konec kršenju pravic, ki jih to 
sodišče zagotavlja; 

Or. en

Predlog spremembe 178
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 179
Raimon Obiols
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

12. je zaskrbljen zaradi zelo nejasnega 
tolmačenja in uporabe, ki jo omogočata 
turški protiteroristični zakon in kazenski 
zakonik, zlasti v primerih, ko članstvo v 
terorističnih organizacijah ni dokazano in 
ko se samo ocenjuje, da je dejanje ali 
izjava v skladu s cilji teroristične 
organizacije; poziva Turčijo, naj strogo 
spoštuje svoje mednarodne obveznosti na 
področju človekovih pravic, in sicer s 
spremembo zadevne zakonodaje ter s 
sistematičnim usposabljanjem in 
ozaveščanjem policije, sodnikov in tožilcev 
o razliki med kaznivim dejanjem 
terorizma in članstvom v teroristični 
organizaciji na eni strani ter dejanji, ki so 
zaščitena s pravico do svobode misli, 
izražanja, združevanja in zbiranja, na 
drugi strani, v skladu s sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 
v tej zvezi pozdravlja odločitev, da se 
sodnikom in tožilcem zagotovi 
izobraževanje o svobodi izražanja in 
svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 180
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 

12. izraža zaskrbljenost zaradi 
ponavljajočih se poročil o mučenju in 
slabem ravnanju na policijskih postajah 
in v zaporih, o pretirani uporabi sile s 
strani policijskih uradnikov med 
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odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

demonstracijami in o nezadostnem 
napredku pri kaznovanju državnih 
uradnikov zaradi domnevnih zlorab 
človekovih pravic; poziva Turčijo, naj 
strogo spoštuje svoje mednarodne 
obveznosti na področju človekovih pravic, 
in sicer s spremembo zadevne zakonodaje 
ter z usposabljanjem policije in sodstva; v 
tej zvezi pozdravlja odločitev, da se 
sodnikom in tožilcem zagotovi 
izobraževanje o svobodi izražanja in 
svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 181
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

12. pozdravlja odločno prizadevanje 
Turčije, da bi spoštovala mednarodne 
obveznosti na področju človekovih pravic, 
in sicer s pregledom določb zadevne 
zakonodaje ter z nadaljevanjem 
potekajočega usposabljanja policije in 
sodstva; pozdravlja odločitev, da se 
sodnikom in tožilcem zagotovi 
izobraževanje o svobodi izražanja in 
svobodi tiska; 

Or. en

Predlog spremembe 182
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje, namreč 
protiterorističnega zakona, ki je bil 
uporabljen za prikritje številnih primerov, 
v katerih ni šlo za terorizem, pa tudi za 
zatiranje svobode izražanja in turških 
medijev; 

Or. en

Predlog spremembe 183
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes, Antonija Prvanova 
(Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje, z njeno uskladitvijo s 
standardi Evropske konvencije o 
človekovih pravicah ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem
policije in sodstva, pa tudi z vzpostavitvijo 
učinkovitega mehanizma za pritožbe na 
račun policije, ki bo deloval v skladu s 
petimi načeli za učinkovite preiskave iz 
sodne prakse Evropskega sodišča za 
človekove pravice, namreč neodvisnostjo, 
primernostjo, takojšnjim obravnavanjem, 
javnim nadzorom in udeležbo žrtev; v tej 
zvezi pozdravlja odločitev, da se sodnikom 
in tožilcem zagotovi izobraževanje o 
svobodi izražanja in svobodi tiska ter o 
temeljni vlogi Evropskega sodišča za 
človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 
bi pozdravil nadaljnje ukrepe za boljši
neposredni dostop posameznih 
državljanov, ki branijo svoje pravice, do 
turških sodišč, da bi se zmanjšalo število 
pritožb, vloženih pri Evropskem sodišču 
za človekove pravice v Strasbourgu; 
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Or. en

Predlog spremembe 186
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 
poziva oblasti, naj upoštevajo številne 
sodbe Evropskega sodišča za človekove 
pravice o kršitvah pravice do poštenega 
sojenja in svobode izražanja v Turčiji; 

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; v tej zvezi pozdravlja 
odločitev, da se sodnikom in tožilcem 
zagotovi izobraževanje o svobodi izražanja 
in svobodi tiska ter o temeljni vlogi 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 
poziva vlado, naj pospeši uveljavitev 
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sprememb v zvezi s svobodo izražanja, 
predvidenih v nedavnem svežnju za 
reformo pravosodja, ki je bil napovedan 
januarja 2012 in naj bi rešil vprašanje 
neutemeljenih sodnih procesov proti 
politikom, kot je Kemal Kiliçdaroğlu; 

Or. en

Predlog spremembe 188
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. močno obžaluje vse pogostejši 
kazenski pregon novinarjev in poudarja, 
da svobodni in pluralni mediji, vključno s 
svobodnim internetom, pomembno 
prispevajo k razpravi o pluralistični 
družbi; meni, da je kriminalizacija 
drugačnih mnenj bistvena ovira za zaščito 
človekovih pravic v Turčiji in obžaluje 
nesorazmerno omejevanje svobode 
izražanja, združevanja in zbiranja; 

Or. en

Predlog spremembe 189
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. spodbuja vlado k izvedbi projektov na 
področju svobode izražanja, ki jih 
podpirata Svet Evrope in EU; pozdravlja 
prizadevanja vlade za pripravo akcijskega 
načrta za svobodo izražanja, ki predvideva 
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revizijo zakonodaje, več orodij za 
usposabljanje sodnikov in tožilcev ter 
ozaveščanje o svobodi izražanja in govora, 
ki izhaja iz Evropske konvencije o 
človekovih pravicah in sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice; izraža 
podporo novemu postopku, ki 
državljanom omogoča vložitev 
individualne pritožbe pri ustavnem 
sodišču zaradi kršenja individualnih ali 
človekovih pravic, ki jih zagotavlja ustava, 
kar sodi na področje Evropske konvencije 
o človekovih pravicah in njenih dodatnih 
protokolov, katerih pogodbenica je tudi 
Turčija; 

Or. en

Predlog spremembe 190
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da preširoke in preveč 
ohlapne opredelitve terorizma lahko 
vodijo k neupravičenim odzivom, zato 
poziva turško vlado, naj prednostno 
poskrbi za spremembo protiterorističnega 
zakona; 

Or. en

Predlog spremembe 191
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. je globoko zaskrbljen zaradi odločitve 
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turškega pravosodja, da sproži preiskavo 
proti Kemalu Kiliçdaroğluju, voditelju 
Ljudske republikanske stranke (CHP), 
največje turške opozicijske stranke, zaradi 
izjav o izvoljenih poslancih CHP; 
obžaluje, da se tožilci niso zadržali in da 
so sprožili ta postopek; opozarja, da lahko 
takšni nesorazmerni ukrepi pravosodnega 
sistema škodujejo svobodi izražanja v 
Turčiji in izkrivijo demokratično 
konkurenco med političnimi strankami; 

Or. en

Predlog spremembe 192
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. pozdravlja odločitev, da se sodnikom 
in tožilcem zagotovi izobraževanje o 
svobodi izražanja in svobodi tiska ter o 
temeljni vlogi Evropskega sodišča za 
človekove pravice; kljub temu ugotavlja, 
da se mora Turčija še veliko naučiti iz 
številnih sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice, ki ji niso naklonjene; v 
zvezi s tem še poudarja, da je treba 
sistematično spremljati, kako Ankara 
izvaja napotke iz sodb Evropskega sodišča 
za človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 193
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. je globoko zaskrbljen zaradi odločitve 
turškega pravosodja, da sproži preiskavo 
proti Kemalu Kiliçdaroğluju, voditelju 
Ljudske republikanske stranke (CHP), 
največje turške opozicijske stranke, zaradi 
njegovih izjav; poudarja, da v primerih, 
ko morajo poslanci svoje naloge opravljati 
v strahu pred kazenskim pregonom, ni 
mogoče zagotoviti demokracije, svobode 
govora in svobode tiska; 

Or. en

Predlog spremembe 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da določbe v turškem 
protiterorističnem zakonu in členu 220 
turškega kazenskega zakonika omogočajo 
zelo široko tolmačenje, zlasti v primerih, 
ko članstvo v terorističnih organizacijah 
ni bilo dokazano in ko se samo ocenjuje, 
da je dejanje ali izjava v skladu s cilji 
teroristične organizacije; poziva turške 
oblasti, naj sprejmejo zakonodajne ukrepe 
ter pri tem upoštevajo sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
(Güzel in Özer proti Turčiji, sodba z dne 
6. julija 2010), priporočilo št. 1426 (1999) 
parlamentarne skupščine Sveta Evrope 
(Evropske demokracije v obračunu s 
terorizmom) in smernice odbora ministrov 
Sveta Evrope o človekovih pravicah in 
boju proti terorizmu (11. julij 2002); 

Or. en
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Predlog spremembe 195
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba 
potrebuje resnično svobodo izražanja; 
poudarja, da je zelo nujna reforma 
zakonodaje, ki dovoljuje nesorazmerno 
visoke kazni za medije, kar je v nekaterih 
pomenilo prenehanje delovanja ali pa 
samocenzuro novinarjev oziroma njihovih 
urednikov, ter zakona št. 5651/2007 o 
internetu, ki omejuje svobodo izražanja in 
pravico državljanov do dostopa do 
informacij, spletnim stranem pa dovoljuje 
uporabo nesorazmerno dolgotrajnih ali 
obsežnih prepovedi; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 196
Jürgen Klute, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 
Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba 
potrebuje resnično svobodo izražanja; 
poudarja, da je zelo nujna reforma 
zakonodaje, ki dovoljuje nesorazmerno 
visoke kazni za medije, kar je v nekaterih 
pomenilo prenehanje delovanja ali pa

13. poziva turško vlado, naj dovoli 
popolno svobodo izražanja in pluralnost 
medijev, in obžaluje počasen napredek na 
tem področju; poziva turške 
zakonodajalce, naj razveljavijo vse 
zakone, ki omejujejo svobodo izražanja, 
vključno s členom 301 kazenskega 
zakonika („razžalitev turškosti“), členom 
7(2) protiterorističnega zakona 
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samocenzuro novinarjev oziroma njihovih 
urednikov, ter zakona št. 5651/2007 o 
internetu, ki omejuje svobodo izražanja in 
pravico državljanov do dostopa do 
informacij, spletnim stranem pa dovoljuje 
uporabo nesorazmerno dolgotrajnih ali 
obsežnih prepovedi; 

(„propaganda v korist terorističnih 
organizacij“) ter šestim, sedmim in osmim 
odstavkom člena 220 kazenskega 
zakonika („zločin v imenu nezakonite 
organizacije“, „zavestna in prostovoljna 
pomoč in podpora nezakoniti 
organizaciji“, „širjenje propagande o 
organizaciji ali njenih ciljih“), da ne bodo 
več mogli biti uporabljeni za omejevanje 
svobode izražanja ter miroljubnega 
zbiranja in združevanja in da bodo 
usklajeni s sodno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice; obžaluje, da 
je Turčija trenutno druga na lestvici držav 
z največ zaprtimi novinarji in medijskimi 
delavci, takoj za Kitajsko; poudarja, da je 
zelo nujna reforma zakonodaje, ki 
dovoljuje nesorazmerno visoke kazni za 
medije, kar je v nekaterih pomenilo 
prenehanje delovanja ali pa samocenzuro 
novinarjev oziroma njihovih urednikov, ter 
zakona št. 5651/2007 o internetu, ki 
omejuje svobodo izražanja in pravico 
državljanov do dostopa do informacij, 
dovoljuje pa uporabo nesorazmerno 
dolgotrajnih ali obsežnih prepovedi 
spletnih strani; opozarja, da sta tako 
svoboda izražanja kot pluralnost medijev v 
osrčju evropskih vrednot in da resnično 
demokratična, svobodna in pluralistična 
družba potrebuje resnično svobodo 
izražanja; 

Or. en

Predlog spremembe 197
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
medijev temelj resnično demokratične, 
svobodne in pluralistične družbe; 
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svobodna in pluralistična družba
potrebuje resnično svobodo izražanja; 
poudarja, da je zelo nujna reforma 
zakonodaje, ki dovoljuje nesorazmerno 
visoke kazni za medije, kar je v nekaterih 
pomenilo prenehanje delovanja ali pa 
samocenzuro novinarjev oziroma njihovih 
urednikov, ter zakona št. 5651/2007 o 
internetu, ki omejuje svobodo izražanja in
pravico državljanov do dostopa do 
informacij, spletnim stranem pa dovoljuje 
uporabo nesorazmerno dolgotrajnih ali 
obsežnih prepovedi; 

poudarja, da je treba nujno reformirati 
zakonodajo, ki trenutno omejuje svobodo 
medijev in interneta; 

Or. en

Predlog spremembe 198
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba potrebuje 
resnično svobodo izražanja; poudarja, da je 
zelo nujna reforma zakonodaje, ki 
dovoljuje nesorazmerno visoke kazni za 
medije, kar je v nekaterih pomenilo 
prenehanje delovanja ali pa samocenzuro 
novinarjev oziroma njihovih urednikov, ter 
zakona št. 5651/2007 o internetu, ki 
omejuje svobodo izražanja in pravico 
državljanov do dostopa do informacij, 
spletnim stranem pa dovoljuje uporabo 
nesorazmerno dolgotrajnih ali obsežnih 
prepovedi; 

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba potrebuje 
resnično svobodo izražanja; opozarja, da 
svoboda izražanja ne velja samo za 
informacije in ideje, ki so dobro sprejete 
in ne veljajo za žaljive, temveč v skladu z 
Evropsko konvencijo o človekovih 
pravicah tudi za izjave, ki „žalijo, 
pretresejo ali vznemirijo državo ali del 
prebivalstva“; poudarja, da je zelo nujna 
reforma zakonodaje, ki dovoljuje 
nesorazmerno visoke kazni za medije, kar 
je v nekaterih pomenilo prenehanje 
delovanja ali pa samocenzuro novinarjev 
oziroma njihovih urednikov, ter zakona št. 
5651/2007 o internetu, ki omejuje svobodo 
izražanja in pravico državljanov do dostopa 
do informacij, dovoljuje pa uporabo 
nesorazmerno dolgotrajnih ali obsežnih 



PE478.719v01-00 110/268 AM\888692SL.doc

SL

prepovedi spletnih strani; 

Or. en

Predlog spremembe 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba potrebuje 
resnično svobodo izražanja; poudarja, da 
je zelo nujna reforma zakonodaje, ki 
dovoljuje nesorazmerno visoke kazni za 
medije, kar je v nekaterih pomenilo 
prenehanje delovanja ali pa samocenzuro 
novinarjev oziroma njihovih urednikov, 
ter zakona št. 5651/2007 o internetu, ki 
omejuje svobodo izražanja in pravico 
državljanov do dostopa do informacij, 
spletnim stranem pa dovoljuje uporabo 
nesorazmerno dolgotrajnih ali obsežnih 
prepovedi; 

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba potrebuje 
resnično svobodo izražanja; obžaluje, da 
številni zakoni, na primer členi 301, 318, 
220(6) v povezavi s členom 314(2), 285 in 
288 kazenskega zakonika, člena 6 in 7(2) 
protiterorističnega zakona in zakon št. 
5651/2007 o internetu, še naprej omejujejo 
svobodo izražanja; ponovno poziva vlado, 
naj konča pregled pravnega okvira o 
svobodi izražanja ter ga brez odlašanja 
uskladi z Evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah in s sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba potrebuje 
resnično svobodo izražanja; poudarja, da je 

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba potrebuje 
resnično svobodo izražanja; poudarja, da je 
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zelo nujna reforma zakonodaje, ki 
dovoljuje nesorazmerno visoke kazni za 
medije, kar je v nekaterih pomenilo 
prenehanje delovanja ali pa samocenzuro 
novinarjev oziroma njihovih urednikov, ter 
zakona št. 5651/2007 o internetu, ki 
omejuje svobodo izražanja in pravico 
državljanov do dostopa do informacij, 
spletnim stranem pa dovoljuje uporabo 
nesorazmerno dolgotrajnih ali obsežnih 
prepovedi; 

zelo nujna odprava zakonodaje, ki 
dovoljuje nesorazmerno visoke kazni za 
medije, kar je v nekaterih pomenilo 
prenehanje delovanja ali pa samocenzuro 
novinarjev oziroma njihovih urednikov, ter 
zakona št. 5651/2007 o internetu, ki 
omejuje svobodo izražanja in pravico 
državljanov do dostopa do informacij, 
dovoljuje pa uporabo nesorazmerno 
dolgotrajnih ali obsežnih prepovedi 
spletnih strani; 

Or. en

Predlog spremembe 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba potrebuje 
resnično svobodo izražanja; poudarja, da je 
zelo nujna reforma zakonodaje, ki 
dovoljuje nesorazmerno visoke kazni za 
medije, kar je v nekaterih pomenilo 
prenehanje delovanja ali pa samocenzuro 
novinarjev oziroma njihovih urednikov, ter 
zakona št. 5651/2007 o internetu, ki 
omejuje svobodo izražanja in pravico 
državljanov do dostopa do informacij, 
spletnim stranem pa dovoljuje uporabo 
nesorazmerno dolgotrajnih ali obsežnih 
prepovedi; 

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba potrebuje 
resnično svobodo izražanja; poudarja, da je 
zelo nujna odprava zakonodaje, ki 
dovoljuje nesorazmerno visoke kazni za 
medije, kar je v nekaterih pomenilo 
prenehanje delovanja ali pa samocenzuro 
novinarjev oziroma njihovih urednikov, ter 
razveljavitev zakona št. 5651/2007 o 
internetu, ki omejuje svobodo izražanja in 
pravico državljanov do dostopa do 
informacij, dovoljuje pa uporabo 
nesorazmerno dolgotrajnih ali obsežnih 
prepovedi spletnih strani; 

Or. en

Predlog spremembe 202
Emine Bozkurt
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba potrebuje 
resnično svobodo izražanja; poudarja, da je 
zelo nujna reforma zakonodaje, ki 
dovoljuje nesorazmerno visoke kazni za 
medije, kar je v nekaterih pomenilo 
prenehanje delovanja ali pa samocenzuro 
novinarjev oziroma njihovih urednikov, ter 
zakona št. 5651/2007 o internetu, ki 
omejuje svobodo izražanja in pravico 
državljanov do dostopa do informacij, 
spletnim stranem pa dovoljuje uporabo 
nesorazmerno dolgotrajnih ali obsežnih 
prepovedi; 

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in 
pluralnost medijev v osredju evropskih 
vrednot in da resnično demokratična, 
svobodna in pluralistična družba potrebuje 
resnično svobodo izražanja; poudarja, da je 
zelo nujna reforma zakonodaje, ki 
dovoljuje nesorazmerno visoke kazni za 
medije, kar je v nekaterih pomenilo 
prenehanje delovanja ali pa samocenzuro 
novinarjev oziroma njihovih urednikov, ter 
zakona št. 5651/2007 o internetu, ki 
omejuje svobodo izražanja in pravico 
državljanov do dostopa do informacij, 
dovoljuje pa uporabo nesorazmerno 
dolgotrajnih ali obsežnih prepovedi 
spletnih strani; pozdravlja osnutek zakona, 
ki ga je pripravilo pravosodno ministrstvo 
in ki odpravlja prepoved oddajanja za 
televizijske postaje; 

Or. en

Predlog spremembe 203
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic, in sicer s spremembo 
zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem 
policije in sodstva; poudarja, da je treba 
omejitve temeljnih svoboščin reševati v 
širšem okviru pravne države, tako glede 
vsebine kot uporabe zakona; v zvezi s tem 
pozdravlja odločitev, da se sodnikom in 
tožilcem zagotovi službeno usposabljanje 
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o svobodi izražanja in svobodi tiska ter 
temeljni vlogi Evropskega sodišča za 
človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da je kriminalizacija mnenj 
glavna ovira za varstvo človekovih pravic 
v Turčiji; obžaluje nesorazmerne omejitve 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter posledično nezakonit pregon 
novinarjev, pisateljev, založnikov, 
akademikov, zagovornikov človekovih 
pravic, mirnih protestnikov in aktivistov 
ter uradnikov kurdskih političnih strank 
in združenj; poziva turške oblasti, naj 
strogo spoštujejo svoje mednarodne 
obveznosti na področju človekovih pravic, 
in sicer s spremembo zadevne zakonodaje 
ter z usposabljanjem policije in sodnikov; 

Or. en

Predlog spremembe 205
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. izraža zaskrbljenost zaradi zlorabe 
protiterorističnega zakona za pregon 
kritikov, novinarjev in pripadnikov 
opozicije iz političnih vzgibov, ne da bi 
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bilo na svobodnem in poštenem sojenju 
dokazano, da so obtožbe proti njim 
osnovane; 

Or. en

Predlog spremembe 206
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami zgodaj v pogajalskem procesu, 
da se povezana poglavja odpira na podlagi 
jasnih in podrobnih akcijskih načrtov, 
zaključi pa se kih čisto zadnja, na podlagi 
popolnoma prepričljivih dobrih 
rezultatov; meni, da so zaradi izjemnega 
pomena nadaljnje reforme pravosodnega 
sistema v Turčiji in celovitega spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zlasti svobode izražanja in svobode tiska, 
potrebna nova prizadevanja za 
dokončanje poročila o pregledu poglavja 
23 o sodnih in temeljnih pravicah; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 207
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža podporo novemu pristopu črtano
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Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami zgodaj v pogajalskem procesu, 
da se povezana poglavja odpira na podlagi 
jasnih in podrobnih akcijskih načrtov, 
zaključi pa se kih čisto zadnja, na podlagi 
popolnoma prepričljivih dobrih 
rezultatov; meni, da so zaradi izjemnega 
pomena nadaljnje reforme pravosodnega 
sistema v Turčiji in celovitega spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zlasti svobode izražanja in svobode tiska, 
potrebna nova prizadevanja za 
dokončanje poročila o pregledu poglavja 
23 o sodnih in temeljnih pravicah; 

Or. en

Predlog spremembe 208
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami zgodaj v pogajalskem procesu, 
da se povezana poglavja odpira na podlagi 
jasnih in podrobnih akcijskih načrtov, 
zaključi pa se kih čisto zadnja, na podlagi 
popolnoma prepričljivih dobrih rezultatov; 
meni, da so zaradi izjemnega pomena 
nadaljnje reforme pravosodnega sistema v 
Turčiji in celovitega spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zlasti svobode izražanja in svobode tiska, 
potrebna nova prizadevanja za 
dokončanje poročila o pregledu poglavja 
23 o sodnih in temeljnih pravicah; 

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami, zgodaj v pogajalskem procesu, v 
skladu s katerim se povezana poglavja 
odpirajo na podlagi jasnih in podrobnih 
akcijskih načrtov, zapirajo pa se čisto 
zadnja, na podlagi popolnoma prepričljivih 
dobrih rezultatov; 

Or. en
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Predlog spremembe 209
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami zgodaj v pogajalskem procesu, 
da se povezana poglavja odpira na podlagi 
jasnih in podrobnih akcijskih načrtov, 
zaključi pa se kih čisto zadnja, na podlagi 
popolnoma prepričljivih dobrih rezultatov; 
meni, da so zaradi izjemnega pomena 
nadaljnje reforme pravosodnega sistema v 
Turčiji in celovitega spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zlasti svobode izražanja in svobode tiska, 
potrebna nova prizadevanja za dokončanje 
poročila o pregledu poglavja 23 o sodnih in 
temeljnih pravicah; 

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami, zgodaj v pogajalskem procesu, v 
skladu s katerim se povezana poglavja 
odpirajo na podlagi jasnih in podrobnih 
akcijskih načrtov, zapirajo pa se, ko so na 
zadevnem področju doseženi dobri 
rezultati; meni, da so zaradi pomena 
nadaljnje reforme turškega pravosodnega 
sistema potrebna nova prizadevanja za 
dokončanje poročila o pregledu poglavja 
23 o sodnih in temeljnih pravicah; 

Or. en

Predlog spremembe 210
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami zgodaj v pogajalskem procesu, 
da se povezana poglavja odpira na podlagi 
jasnih in podrobnih akcijskih načrtov, 

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami, zgodaj v pogajalskem procesu, v 
skladu s katerim se povezana poglavja 
odpirajo na podlagi jasnih in podrobnih 
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zaključi pa se kih čisto zadnja, na podlagi 
popolnoma prepričljivih dobrih rezultatov; 
meni, da so zaradi izjemnega pomena 
nadaljnje reforme pravosodnega sistema v 
Turčiji in celovitega spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zlasti svobode izražanja in svobode tiska, 
potrebna nova prizadevanja za dokončanje 
poročila o pregledu poglavja 23 o sodnih 
in temeljnih pravicah; 

akcijskih načrtov, zapirajo pa se čisto 
zadnja, na podlagi popolnoma prepričljivih 
dobrih rezultatov; meni, da so zaradi 
izjemnega pomena nadaljnje reforme 
pravosodnega sistema v Turčiji in 
celovitega spoštovanja delitve oblasti,
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zlasti svobode izražanja in svobode tiska, 
potrebna nova prizadevanja za odprtje 
poglavja 23 o sodnih in temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo, naj razmisli tudi o 
korakih, ki bi vodili k odprtju poglavja 24 
o pravosodju in notranjih zadevah; 

Or. en

Predlog spremembe 211
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami zgodaj v pogajalskem procesu, 
da se povezana poglavja odpira na podlagi 
jasnih in podrobnih akcijskih načrtov, 
zaključi pa se kih čisto zadnja, na podlagi 
popolnoma prepričljivih dobrih rezultatov; 
meni, da so zaradi izjemnega pomena 
nadaljnje reforme pravosodnega sistema v 
Turčiji in celovitega spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zlasti svobode izražanja in svobode tiska, 
potrebna nova prizadevanja za dokončanje 
poročila o pregledu poglavja 23 o sodnih in 
temeljnih pravicah; 

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami, zgodaj v pogajalskem procesu, v 
skladu s katerim se povezana poglavja 
odpirajo na podlagi jasnih in podrobnih 
akcijskih načrtov, zapirajo pa se čisto 
zadnja, na podlagi popolnoma prepričljivih 
dobrih rezultatov; meni, da so zaradi 
izjemnega pomena nadaljnje reforme 
pravosodnega sistema v Turčiji in 
celovitega spoštovanja človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, zlasti svobode 
izražanja, verske svobode in svobode tiska, 
potrebna nova prizadevanja za dokončanje 
poročila o pregledu poglavja 23 o sodnih in 
temeljnih pravicah; 

Or. el
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Predlog spremembe 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami zgodaj v pogajalskem procesu, 
da se povezana poglavja odpira na podlagi 
jasnih in podrobnih akcijskih načrtov, 
zaključi pa se kih čisto zadnja, na podlagi 
popolnoma prepričljivih dobrih rezultatov; 
meni, da so zaradi izjemnega pomena 
nadaljnje reforme pravosodnega sistema v 
Turčiji in celovitega spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zlasti svobode izražanja in svobode tiska, 
potrebna nova prizadevanja za dokončanje 
poročila o pregledu poglavja 23 o sodnih in 
temeljnih pravicah; 

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
zadevami, zgodaj v pogajalskem procesu, v 
skladu s katerim se povezana poglavja 
odpirajo na podlagi jasnih in podrobnih 
akcijskih načrtov, zapirajo pa se čisto 
zadnja, na podlagi popolnoma prepričljivih 
dobrih rezultatov; meni, da so zaradi 
izjemnega pomena nadaljnje reforme 
pravosodnega sistema v Turčiji in 
celovitega spoštovanja človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, zlasti svobode 
izražanja in svobode tiska, potrebna nova 
prizadevanja za dokončanje poročila o 
pregledu poglavja 23 o sodnih in temeljnih 
pravicah; je tudi prepričan, da bi bilo 
treba poglavje 24 o pravici, svobodi in 
varnosti odpreti, da se reforma pravosodja 
izboljša in pospeši na pregleden način in 
da se zagotovi, da se bo s pomočjo EU 
nadaljevala; 

Or. en

Predlog spremembe 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 

14. izraža podporo novemu pristopu 
Komisije k reševanju vprašanj, ki so 
povezana s sodnimi in temeljnimi 
pravicami ter pravosodnimi in notranjimi 
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zadevami zgodaj v pogajalskem procesu, 
da se povezana poglavja odpira na podlagi 
jasnih in podrobnih akcijskih načrtov, 
zaključi pa se kih čisto zadnja, na podlagi 
popolnoma prepričljivih dobrih rezultatov; 
meni, da so zaradi izjemnega pomena 
nadaljnje reforme pravosodnega sistema v 
Turčiji in celovitega spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
zlasti svobode izražanja in svobode tiska, 
potrebna nova prizadevanja za dokončanje 
poročila o pregledu poglavja 23 o sodnih in 
temeljnih pravicah; 

zadevami, zgodaj v pogajalskem procesu, v 
skladu s katerim se povezana poglavja 
odpirajo na podlagi jasnih in podrobnih 
akcijskih načrtov, zapirajo pa se čisto 
zadnja, na podlagi popolnoma prepričljivih 
dobrih rezultatov; meni, da so zaradi 
izjemnega pomena nadaljnje reforme 
pravosodnega sistema v Turčiji in 
celovitega spoštovanja človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, zlasti svobode 
izražanja in svobode tiska, potrebna nova 
prizadevanja za dokončanje poročila o 
pregledu poglavja 23 o sodnih in temeljnih 
pravicah; poziva Komisijo, naj to poročilo 
o pregledu posreduje Evropskemu 
parlamentu, vladi in parlamentu 
Republike Turčije, generalnemu 
sekretarju Sveta Evrope in predsedniku 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. pozdravlja dejstvo, da je Turčija 
27. septembra 2011 ratificirala izbirni 
protokol h Konvenciji ZN proti mučenju; 

Or. en

Predlog spremembe 215
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Turčijo, naj prizna pravico do 
ugovora vesti proti obveznemu služenju 
vojaškega roka v skladu s sodbo 
Evropskega sodišča za človekove pravice v 
zadevi Erçep proti Turčiji; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da se sodba 
Evropskega sodišča za človekove pravice v 
zadevi Ulke proti Turčiji iz leta 2006, v 
kateri je zahtevalo sprejetje zakonodaje, s 
katero bi preprečili večkraten pregon 
oporečnikov vesti, ki ne želijo služiti 
vojaškega roka, ne izvaja; 

Or. en

Predlog spremembe 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. je globoko zaskrbljen zaradi politične 
blokade 18 pogajalskih poglavij, zlasti 
poglavij 22, 23 in 24 o regionalni politiki, 
pravosodju in temeljnih pravicah ter 
pravici, svobodi in varnosti, v času, ko 
turško politiko zaznamujejo ustavne in 
pravosodne reforme, ki se morajo 
zgledovati po evropskih standardih, in ko 
se EU in Turčija pogajata o sporazumu o 
ponovnem sprejemu; v zvezi s tem poziva 
države članice, naj poskrbijo za nov 
politični zagon, da bo mogoče preseči 
obstoječo politično blokado ter odpreti 
poglavja 22, 23 in 24 v okviru pogajanj; 

Or. en
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Predlog spremembe 217
Jürgen Klute, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta; poudarja potrebo po 
nadaljnjem napredku pri zakonodajnih in 
splošnih protikorupcijskih ukrepih in 
poziva k okrepitvi in večji neodvisnosti 
institucij, ki sodelujejo v boju proti 
korupciji; 

15. spodbuja Turčijo, naj začne proces 
decentralizacije in vzpostavljanja vplivnih 
lokalnih oblasti, da bo lahko zadostila 
potrebam zelo raznolikih segmentov 
prebivalstva; priporoča ji, naj v javnih 
službah in upravi dovoli uporabo drugih 
jezikov poleg turščine in naj preseže svoje 
zadržke glede izvajanja evropske listine o 
lokalni samoupravi; pozdravlja napredek 
pri razvoju celovite protikorupcijske 
strategije in akcijskega načrta; poudarja 
potrebo po nadaljnjem napredku pri 
zakonodajnih in splošnih protikorupcijskih 
ukrepih in poziva k okrepitvi in večji 
neodvisnosti institucij, ki sodelujejo v boju 
proti korupciji; 

Or. en

Predlog spremembe 218
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta; poudarja potrebo po 
nadaljnjem napredku pri zakonodajnih in 
splošnih protikorupcijskih ukrepih in 
poziva k okrepitvi in večji neodvisnosti 
institucij, ki sodelujejo v boju proti 
korupciji; 

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta ter pri izvajanju skoraj 
vseh priporočil, ki jih je leta 2005 v 
poročilih o oceni dala skupina držav Sveta 
Evrope proti korupciji (GRECO); 
poudarja potrebo po nadaljnjem napredku 
pri zakonodajnih in splošnih 
protikorupcijskih ukrepih in poziva k 
okrepitvi in večji neodvisnosti institucij, ki 
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sodelujejo v boju proti korupciji; poziva 
vlado, naj uresniči še preostala 
priporočila skupine držav proti korupciji 
(GRECO) o kaznivosti in preglednosti 
financiranja strank; 

Or. en

Predlog spremembe 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski, Cristian Silviu Buşoi

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta; poudarja potrebo po 
nadaljnjem napredku pri zakonodajnih in 
splošnih protikorupcijskih ukrepih in 
poziva k okrepitvi in večji neodvisnosti 
institucij, ki sodelujejo v boju proti 
korupciji; 

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta; spodbuja Turčijo, naj 
vendarle spremeni zakonodajo glede 
korupcije, da bi jo uskladila s priporočili 
skupine GRECO, in poziva k okrepitvi in 
večji neodvisnosti institucij, ki sodelujejo v 
boju proti korupciji; 

Or. en

Predlog spremembe 220
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta; poudarja potrebo po 
nadaljnjem napredku pri zakonodajnih in 
splošnih protikorupcijskih ukrepih in 
poziva k okrepitvi in večji neodvisnosti 
institucij, ki sodelujejo v boju proti 
korupciji; 

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta; poudarja potrebo po 
nadaljnjem napredku pri zakonodajnih in 
splošnih protikorupcijskih ukrepih in 
poziva k okrepitvi in večji neodvisnosti 
institucij, ki sodelujejo v boju proti 
korupciji; poudarja, da je nujno potrebno 
sodelovanje med EU in Turčijo v boju 
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proti organiziranemu kriminalu zaradi 
čezmejnih učinkov mednarodnih 
kriminalnih mrež; 

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta; poudarja potrebo po 
nadaljnjem napredku pri zakonodajnih in 
splošnih protikorupcijskih ukrepih in 
poziva k okrepitvi in večji neodvisnosti 
institucij, ki sodelujejo v boju proti 
korupciji; 

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta; poudarja potrebo po 
nadaljnjem napredku pri zakonodajnih in 
splošnih protikorupcijskih ukrepih in 
poziva k okrepitvi in večji neodvisnosti 
institucij, ki sodelujejo v boju proti 
korupciji; spodbuja Turčijo, naj vendarle 
spremeni zadevno zakonodajo glede 
korupcije, da bi jo uskladila s priporočili 
skupine GRECO; 

Or. en

Predlog spremembe 222
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta; poudarja potrebo po 
nadaljnjem napredku pri zakonodajnih in 
splošnih protikorupcijskih ukrepih in 
poziva k okrepitvi in večji neodvisnosti 
institucij, ki sodelujejo v boju proti 

15. pozdravlja napredek pri razvoju 
celovite protikorupcijske strategije in 
akcijskega načrta; poudarja potrebo po 
nadaljnjem napredku pri zakonodajnih in 
splošnih protikorupcijskih ukrepih in 
poziva k okrepitvi in večji neodvisnosti 
institucij, ki sodelujejo v boju proti 
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korupciji; korupciji; ugotavlja, da Turčija na 
indeksu zaznave korupcije organizacije 
Transparency International dosega oceno 
4,4, kar je zelo nezadovoljivo; 

Or. nl

Predlog spremembe 223
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k celovitemu izvajanju ustavnih 
določb, ki jamčijo pravico do 
demonstriranja, notranje ministrstvo pa 
poziva, naj konča revizijo zakona o 
srečanjih in demonstracijah; 

16. poziva k celovitemu izvajanju ustavnih 
določb, ki jamčijo pravico do 
miroljubnega demonstriranja, notranje 
ministrstvo pa poziva, naj konča revizijo 
zakona o srečanjih in demonstracijah; 

Or. en

Predlog spremembe 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da mora Turčija kot 
država, ki se pogaja o pristopu k EU, vsem 
svojim državljanom zagotoviti spoštovanje 
človekovih pravic v praksi, vključno s 
svobodo veroizpovedi; 

Or. en
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Predlog spremembe 225
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

17. je seznanjen z novo zakonodajo, 
sprejeto avgusta 2011, ki spreminja zakon 
o fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da je treba nujno nadaljevati 
odločilne reforme na področju svobode 
misli, vesti in vere, zlasti s tem, da se vsem 
verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odpravo vseh 
omejitev pri izobraževanju duhovščine, s 
priznanjem verskih objektov, na primer
alevitov, in s prenehanjem nezakonitih 
postopkov razlastitve; poziva turško vlado, 
naj izvaja ustrezne sodbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter upošteva
mnenja Beneške komisije v pravnem 
okviru; 

Or. en

Predlog spremembe 226
Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da je treba nujno nadaljevati 
odločilne reforme na področju svobode 
misli, vesti in vere ter v celoti priznati 
pravice manjšin; 
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statusa pravne osebe, z odstranjevanjem 
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

Or. en

Predlog spremembe 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba nujno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic skupnosti verskih manjšin; vendar 
opozarja, da je treba nujno nadaljevati 
odločilne reforme omejitev pri 
izobraževanju duhovščine, s priznanjem 
verskih objektov in izobraževanja alevitov, 
Judov in kristjanov, na primer tistih, ki 
pripadajo aramejskem (asirskim), grškim 
in armenskim skupnostim, ter z 
izvajanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter 
upoštevanjem mnenj Beneške komisije v 
pravnem okviru; 

Or. en

Predlog spremembe 228
Jürgen Klute, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da je treba nujno nadaljevati 
odločilne reforme na področju svobode 
misli, vesti in vere, zlasti s tem, da se 
verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odpravo vseh 
omejitev pri izobraževanju duhovščine, s 
priznanjem verskih objektov alevitov in z 
izvajanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter 
upoštevanjem mnenj Beneške komisije v 
pravnem okviru; pozdravlja opravičilo 
predsednika vlade z dne 23. novembra 
2011 zaradi genocida v Dersimu v letih 
1937 in 1938 ter spodbuja Turčijo, naj 
naredi nadaljnje korake za polno 
priznanje in odškodnino družinam žrtev; 

Or. en

Predlog spremembe 229
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem 
vseh omejitev pri izobraževanju 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti; upa, da 
pogoji in postopki, ki iz tega izhajajo, ne 
bodo onemogočili učinkovitega izvajanja; 
vendar opozarja, da je treba nujno
nadaljevati odločilne reforme na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
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duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

statusa pravne osebe, z odpravo vseh 
omejitev pri izobraževanju duhovščine, s 
priznanjem verskih objektov alevitov in z 
izvajanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter 
upoštevanjem mnenj Beneške komisije v 
pravnem okviru; 

Or. bg

Predlog spremembe 230
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti, in 
pričakuje njeno polno izvajanje; vendar 
opozarja, da je treba nujno nadaljevati 
odločilne reforme na področju svobode 
misli, vesti in vere, zlasti s tem, da se 
verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odpravo vseh 
omejitev pri izobraževanju, imenovanju in 
nasledstvu duhovščine, z vrnitvijo vseh 
cerkva in drugih verskih objektov, 
spomenikov, svetih krajev in druge (tudi 
premične) verske lastnine zakonitim 
lastnikom,s priznanjem verskih objektov 
alevitov in z izvajanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter z upoštevanjem mnenj Beneške komisije 
v pravnem okviru; 

Or. en

Predlog spremembe 231
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes, Antonija Prvanova 



AM\888692SL.doc 129/268 PE478.719v01-00

SL

(Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti, vključno 
z aleviti, kot tudi grško, armensko, 
aramejsko in drugimi krščanskimi 
skupnostmi; vendar opozarja, da je treba 
nujno nadaljevati odločilne reforme na 
področju svobode misli, vesti in vere, zlasti 
s tem, da se verskim skupnostim omogoči 
pridobitev statusa pravne osebe, z odpravo
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevitov in z izvajanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter upoštevanjem mnenj Beneške komisije 
v pravnem okviru; 

Or. en

Predlog spremembe 232
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da je treba nujno učinkovito 
izvajati zakonske določbe in izvesti 
obsežno reformo na področju svobode 
misli, vesti in vere, zlasti s tem, da se 
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statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odpravo vseh 
omejitev pri izobraževanju duhovščine, s 
priznanjem verskih objektov alevitov in z 
izvajanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter 
upoštevanjem mnenj Beneške komisije v 
pravnem okviru; v zvezi s tem obžaluje, da 
je grško pravoslavno semenišče Halki (na 
otoku Heybeliada) še vedno zaprto; 

Or. en

Predlog spremembe 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da je zakonodajo nujno dejansko 
uveljaviti in si še naprej prizadevati za 
odločilno reformo na področju svobode 
misli, vesti in vere, zlasti s tem, da se 
verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odpravo vseh 
omejitev pri izobraževanju duhovščine, s 
priznanjem verskih objektov alevitov in z 
izvajanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice in ter 
upoštevanjem mnenj Beneške komisije v 
pravnem okviru; 

Or. de

Predlog spremembe 234
Nikolaos Salavrakos
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da je treba nujno nadaljevati 
odločilne reforme na področju svobode 
misli, vesti in vere, zlasti s tem, da se 
verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odpravo vseh 
omejitev pri izobraževanju duhovščine in 
njenega napredovanja v duhovniški 
hierarhiji, z vrnitvijo vseh cerkva in 
ostalih verskih objektov, vključno z 
njihovo opremo, tistim, ki imajo do njih 
vso pravico, s priznanjem verskih objektov 
alevitov in z izvajanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
ter upoštevanjem mnenj Beneške komisije 
o priznavanju statusa pravne osebe 
verskih skupnostih in uporabi cerkvenega 
naziva „ekumenski“ za patriarha 
pravoslavne cerkve v pravnem okviru in v 
praksi; 

Or. el

Predlog spremembe 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da je treba nujno nadaljevati 
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odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

odločilne reforme na področju svobode 
misli, vesti in vere, zlasti s tem, da se 
verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odpravo vseh 
omejitev pri izobraževanju duhovščine, s 
priznanjem verskih objektov alevitov , 
Aramejcev, Grkov in Armencev in z 
izvajanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter 
upoštevanjem mnenj Beneške komisije v 
pravnem okviru; 

Or. en

Predlog spremembe 236
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da je treba nujno nadaljevati 
odločilne reforme na področju svobode 
misli, vesti in vere, zlasti s tem, da se 
verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odpravo vseh 
omejitev pri izobraževanju duhovščine, s 
priznanjem verskih objektov alevitov in z 
izvajanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter 
upoštevanjem mnenj Beneške komisije v 
pravnem okviru; opozarja tudi na potrebo 
po polnem priznavanju pravic manjšin; 

Or. en

Predlog spremembe 237
Tunne Kelam
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto 
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008, ter razširja 
ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic 
nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da treba njuno nadaljevati z 
odločilnimi reformami na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da 
se verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odstranjevanjem
vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov 
alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in ter odražanjem mnenj beneške komisije 
v pravnem okviru; 

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto
avgusta 2011, ki spreminja zakon o 
fundacijah iz februarja 2008 ter razširja 
obseg ponovne vzpostavitve premoženjskih 
pravic nemuslimanskih skupnosti; vendar 
opozarja, da je treba nujno nadaljevati 
odločilne reforme na področju svobode 
misli, vesti in vere, zlasti s tem, da se 
verskim skupnostim omogoči pridobitev 
statusa pravne osebe, z odpravo vseh 
omejitev pri izobraževanju duhovščine, s 
priznanjem verskih objektov alevitov in z 
izvajanjem ustreznih sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter 
upoštevanjem mnenj Beneške komisije v 
pravnem okviru; obžaluje, da sovražni 
govor proti verskim manjšinam, ki je v 
medijih, na primer na televiziji, zelo 
razširjen, ni kaznovan in tako še naprej 
pomaga ustvarjati sovražno okolje za 
verske manjšine v Turčiji; 

Or. en

Predlog spremembe 238
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. znova izraža zaskrbljenost glede 
polnega in učinkovitega spoštovanja 
svobode veroizpovedi za verske manjšine v 
Turčiji; se sklicuje predvsem na nerešena 
in zelo sporna vprašanja, kot so negativno 
prikazovanje misijonarjev v medijih, ovire 
za izobraževanje duhovnikov, 
nepriznavanje manjšinskih verskih 
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skupnosti kot pravnih oseb, zaseganje 
premoženja ter diskriminacija v zvezi z 
identifikacijskimi dokumenti; poudarja, 
da je svoboda bogoslužja samo en vidik 
svobode veroizpovedi, saj slednja zajema 
tudi pravico do spremembe veroizpovedi 
in pravico do izražanja veroizpovedi s 
poučevanjem, prakticiranjem in obredi na 
individualni, kolektivni, zasebni, javni in 
institucionalni ravni; 

Or. en

Predlog spremembe 239
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva turško vlado, naj reši 
vprašanje oporečnikov vesti v skladu z 
zadevo Ülke proti Turčiji in drugo 
zadevno sodno prakso Evropskega sodišča 
za človekove pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. znova izraža zaskrbljenost zaradi 
lastništva nepremičnin in lastninskih 
pravic manjšin, na primer zaradi težav, s 
katerimi se sooča aramejska (asirska) 
skupnost v zvezi z lastništvom 
nepremičnin, in poziva vlado, naj poskrbi, 
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da samostanu Sv. Gabrijela, 
ustanovljenemu leta 397, ne bo odvzeta 
zemlja in da bo v celoti zaščiten; izraža 
tudi zaskrbljenost zaradi nadaljnjega 
nezakonitega prisvajanja velikih kosov 
zemlje, ki zgodovinsko in pravno pripada 
starodavnim aramejskim (asirskim) 
samostanom, cerkvam in drugim 
lastnikom v jugovzhodni Turčiji; 

Or. en

Predlog spremembe 241
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da ima izobraževanje 
vodilno vlogo pri izgradnji vključujoče in 
raznotere družbe, ki temelji na 
spoštovanju verskih skupnosti in manjšin; 
poziva turško vlado, naj posebno 
pozornost nameni izobraževalnemu 
gradivu v šolah, ki bi moralo odražati 
versko pluralnost turške družbe, 
odstranjevati predsodke in spodbujati 
popolno sprejemanje vseh verskih 
skupnosti, ter poudarja potrebo po 
nepristranskem učnem gradivu; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da ima izobraževanje 18. poziva vlado, naj zagotovi, da bo
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vodilno vlogo pri izgradnji vključujoče in 
raznotere družbe, ki temelji na 
spoštovanju verskih skupnosti in manjšin; 
poziva turško vlado, naj posebno 
pozornost nameni izobraževalnemu 
gradivu v šolah, ki bi moralo odražati
versko pluralnost turške družbe, 
odstranjevati predsodke in spodbujati
popolno sprejemanje vseh verskih 
skupnosti, ter poudarja potrebo po 
nepristranskem učnem gradivu; 

izobraževalno gradivo v šolah odražalo
pluralnost turške družbe, odpravljalo
predsodke in spodbujalo sprejemanje vseh 
manjšin in verskih skupnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 243
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno 
vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere 
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih 
skupnosti in manjšin; poziva turško vlado, 
naj posebno pozornost nameni 
izobraževalnemu gradivu v šolah, ki bi 
moralo odražati versko pluralnost turške 
družbe, odstranjevati predsodke in 
spodbujati popolno sprejemanje vseh 
verskih skupnosti, ter poudarja potrebo po 
nepristranskem učnem gradivu; 

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno 
vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere 
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih 
skupnosti in manjšin ter enakosti med 
moškimi in ženskami; poziva turško vlado, 
naj posebno pozornost nameni pregledu 
izobraževalnega gradiva v šolah, ki bi 
moralo odražati pluralnost turške družbe, 
odpravljati predsodke in spodbujati 
popolno sprejemanje vseh verskih 
skupnosti, ter poudarja potrebo po 
nepristranskem učnem gradivu; pozdravlja 
ustanovitev odbora za enakost med 
spoloma v okviru ministrstva za šolstvo ter 
njegove dosežke pri odpravljanju spolno 
zaznamovanih jezika, slik in izrazov iz 
učnega gradiva; 

Or. en

Predlog spremembe 244
Renate Sommer
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno 
vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih 
skupnosti in manjšin; poziva turško vlado, 
naj posebno pozornost nameni
izobraževalnemu gradivu v šolah, ki bi 
moralo odražati versko pluralnost turške 
družbe, odstranjevati predsodke in 
spodbujati popolno sprejemanje vseh 
verskih skupnosti, ter poudarja potrebo po 
nepristranskem učnem gradivu; 

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno 
vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere 
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih 
skupnosti in manjšin; poziva turško vlado,
naj odpravi predsodke zoper verske 
manjšine in njihovo omalovaževanje v 
izobraževalnem gradivu v šolah, da bo 
spodbujalo popolno sprejemanje vseh 
verskih skupnosti in odražalo versko 
pluralnost turške družbe; 

Or. de

Predlog spremembe 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno 
vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere 
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih 
skupnosti in manjšin; poziva turško vlado, 
naj posebno pozornost nameni 
izobraževalnemu gradivu v šolah, ki bi 
moralo odražati versko pluralnost turške 
družbe, odstranjevati predsodke in 
spodbujati popolno sprejemanje vseh 
verskih skupnosti, ter poudarja potrebo po 
nepristranskem učnem gradivu; 

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno 
vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere 
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih 
skupnosti in manjšin; poziva turško vlado, 
naj posebno pozornost nameni 
izobraževalnemu gradivu v šolah, ki bi 
moralo odražati etnično in versko 
pluralnost turške družbe, odpravljati
predsodke in spodbujati popolno
sprejemanje vseh verskih in manjšinskih 
skupnosti, ter poudarja potrebo po 
nepristranskem učnem gradivu; 

Or. en
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Predlog spremembe 246
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno 
vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere 
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih 
skupnosti in manjšin; poziva turško vlado, 
naj posebno pozornost nameni 
izobraževalnemu gradivu v šolah, ki bi 
moralo odražati versko pluralnost turške 
družbe, odstranjevati predsodke in 
spodbujati popolno sprejemanje vseh 
verskih skupnosti, ter poudarja potrebo po 
nepristranskem učnem gradivu; 

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno 
vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere 
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih 
skupnosti in manjšin; poziva turško vlado, 
naj posebno pozornost nameni 
izobraževalnemu gradivu v šolah, ki bi 
moralo odražati pluralnost prepričanj 
turške družbe, odpravljati predsodke in 
spodbujati popolno sprejemanje vseh 
verskih in drugih manjšinskih skupnosti, 
ter poudarja potrebo po nepristranskem 
učnem gradivu; z olajšanjem sprejema vest 
o izpustitvi študentov, ki so bili 
neupravičeno zaprti 18 mesecev, ker so 
zahtevali brezplačno izobraževanje; 

Or. en

Predlog spremembe 247
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno 
vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere 
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih 
skupnosti in manjšin; poziva turško vlado, 
naj posebno pozornost nameni 
izobraževalnemu gradivu v šolah, ki bi 
moralo odražati versko pluralnost turške 
družbe, odstranjevati predsodke in
spodbujati popolno sprejemanje vseh 
verskih skupnosti, ter poudarja potrebo po 
nepristranskem učnem gradivu; 

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno 
vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere 
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih 
skupnosti in manjšin; poziva turško vlado, 
naj posebno pozornost nameni 
izobraževalnemu gradivu v šolah, ki bi 
moralo odražati versko pluralnost turške 
družbe, odpravljati diskriminacijo in
predsodke ter spodbujati popolno 
sprejemanje vseh verskih skupnosti, ter 
poudarja potrebo po nepristranskem učnem 



AM\888692SL.doc 139/268 PE478.719v01-00

SL

gradivu; poziva k odpravi obveznega 
verskega pouka; 

Or. en

Predlog spremembe 248
Jürgen Klute, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 
Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. spodbuja Turčijo, naj v celoti 
spoštuje pravico do uporabe maternega 
jezika, ki jo bo zagotavljala tudi nova 
ustava; priporoča ji, naj šolam omogoči, 
da bodo ponujale izobraževanje v 
maternem jeziku, in sicer s spremembo 
člena 42 ustave; priporoča ji tudi, naj 
spremeni obstoječo zakonodajo o 
pokrajinski upravi, priimkih in abecedi, 
da bodo lahko Kurdi in druge manjšine 
svobodno uporabljali svoj jezik; 

Or. en

Predlog spremembe 249
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva turške oblasti, naj sprejmejo 
stroge in učinkovite ukrepe za boj proti 
izražanju antisemitizma, s čimer bodo 
postale zgled za vso regijo; 

Or. nl
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Predlog spremembe 250
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 18 а (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Turčijo, naj okrepi svoja 
prizadevanja za boj proti verski 
nestrpnosti s sprejetjem ukrepov za 
preprečevanje napadov na krščanske 
duhovnike in vodje krščanskih skupnosti; 

Or. bg

Predlog spremembe 251
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; ponovno predlaga, 
da se nadaljuje z oblikovanjem sistema 
zajamčenih kvot za zagotavljanje zadostne 
zastopanosti žensk na vseh ravneh v 
gospodarstvu, javnem sektorju ter politiki; 
zlasti poziva politične stranke, naj 
okrepijo aktivno udeležbo in zastopanost 
žensk v politiki; 

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; 

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; ponovno predlaga, 
da se nadaljuje z oblikovanjem sistema 
zajamčenih kvot za zagotavljanje zadostne 
zastopanosti žensk na vseh ravneh v 
gospodarstvu, javnem sektorju ter politiki; 
zlasti poziva politične stranke, naj okrepijo 
aktivno udeležbo in zastopanost žensk v 
politiki; 

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; poziva poslovno 
skupnost, naj aktivno spodbuja in sprejme 
konkretne pobude za zagotavljanje 
zadostne zastopanosti žensk v 
gospodarstvu; zlasti poziva politične 
stranke, naj okrepijo aktivno udeležbo in 
zastopanost žensk v politiki; 

Or. en

Predlog spremembe 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; ponovno predlaga, 
da se nadaljuje z oblikovanjem sistema 
zajamčenih kvot za zagotavljanje zadostne 
zastopanosti žensk na vseh ravneh v 
gospodarstvu, javnem sektorju ter politiki; 
zlasti poziva politične stranke, naj okrepijo 
aktivno udeležbo in zastopanost žensk v 
politiki; 

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; opozarja na 
različne predloge za zagotavljanje 
zadostne zastopanosti žensk na vseh ravneh 
v gospodarstvu, javnem sektorju ter 
politiki; zlasti poziva politične stranke, naj 
okrepijo aktivno udeležbo in zastopanost 
žensk v politiki; 

Or. de

Predlog spremembe 254
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; ponovno predlaga, 
da se nadaljuje z oblikovanjem sistema 
zajamčenih kvot za zagotavljanje zadostne 
zastopanosti žensk na vseh ravneh v 
gospodarstvu, javnem sektorju ter politiki; 
zlasti poziva politične stranke, naj okrepijo 
aktivno udeležbo in zastopanost žensk v 
politiki; 

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; ponovno poudarja 
potrebo po okrepitvi posebnih ukrepov za 
zagotavljanje zadostne zastopanosti žensk 
na vseh ravneh v gospodarstvu, javnem 
sektorju ter politiki; zlasti poziva politične 
stranke, naj okrepijo aktivno udeležbo in 
zastopanost žensk v politiki; 

Or. en

Predlog spremembe 255
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; ponovno predlaga, 
da se nadaljuje z oblikovanjem sistema 
zajamčenih kvot za zagotavljanje zadostne 
zastopanosti žensk na vseh ravneh v 
gospodarstvu, javnem sektorju ter politiki; 
zlasti poziva politične stranke, naj 
okrepijo aktivno udeležbo in zastopanost 
žensk v politiki; 

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; ponovno predlaga, 
da se nadaljuje z oblikovanjem sistema 
zajamčenih kvot za zagotavljanje zadostne 
zastopanosti žensk na vseh ravneh v 
gospodarstvu, javnem sektorju ter politiki; 

Or. en
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Predlog spremembe 256
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, 
njihovo večjo socialno vključenost in 
udeležbo na trgu dela; ponovno predlaga, 
da se nadaljuje z oblikovanjem sistema 
zajamčenih kvot za zagotavljanje zadostne 
zastopanosti žensk na vseh ravneh v 
gospodarstvu, javnem sektorju ter politiki; 
zlasti poziva politične stranke, naj okrepijo 
aktivno udeležbo in zastopanost žensk v 
politiki; 

19. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih, da bi odpravila revščino 
žensk ter povečala njihovo socialno 
vključenost in udeležbo na trgu dela; 
ponovno predlaga, da se nadaljuje z 
oblikovanjem sistema zajamčenih kvot za 
zagotavljanje zadostne zastopanosti žensk 
na vseh ravneh v gospodarstvu, javnem
sektorju ter politiki; zlasti poziva politične 
stranke, naj okrepijo aktivno udeležbo in 
zastopanost žensk v politiki; pozdravlja 
prizadevanja turške vlade, da bi povečala 
delež deklic, ki se šolajo, zaradi česar je 
razlika med spoloma na ravni 
osnovnošolskega izobraževanja postala 
skoraj zanemarljiva, in jo poziva, naj 
sprejme vse potrebne ukrepe, da bi razliko 
med spoloma zmanjšala tudi na ravni 
srednješolskega izobraževanja; 

Or. en

Predlog spremembe 257
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. pozdravlja povečano število poslank v 
turškem parlamentu po volitvah 
junija 2011 in poziva politične stranke, 
naj še okrepijo aktivno udeležbo žensk v 
politiki; 

Or. en
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Predlog spremembe 258
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 
2011 podpisala in ratificirala konvencijo 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini; 
spodbuja vlado, naj okrepi na vseh ravneh 
svoja preventivna prizadevanja v boju proti 
umorom iz časti, nasilju v družini ter 
pojavu prisilnih porok, zlasti z
izvrševanjem in okrepitvijo zakona št. 
4320 o varstvu družine, katerega izvajanje 
naj pozorno nadzorujeta policija in 
pravosodje, z učinkovitim nadzorom občin 
za popolno izpolnjevanje obveznosti 
zagotavljanja zadostnih zatočišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike, ter z 
vzpostavitvijo sistema nadaljnje pomoči 
ženskam in mladostnikom po odhodu iz 
zatočišč, da se jim zagotovi ustrezno 
psihološko podporo, sodno pomoč, 
zdravstveno varstvo in pomoč pri 
ponovnem vključevanju v družbo; 
pozdravlja prizadevanja ministrstva za 
družino in socialno politiko, da se poveča 
število in izboljša kakovost zatočišč in 
njegovo odločitev, da dovoli zasebnim 
subjektom, da prav tako odprejo zatočišča 
kot dodaten vir pomoči za ogrožene ženske 
in mladostnike; 

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 
2011 podpisala in ratificirala konvencijo 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini; 
spodbuja vlado, naj okrepi na vseh ravneh 
svoja preventivna prizadevanja v boju proti 
umorom iz časti, nasilju v družini ter 
pojavu prisilnih porok in otroških nevest, 
zlasti s spremembo zakona št. 4320 o 
varstvu družine, da se zagotovi široko 
področje uporabe ne glede na zakonski 
stan in naravo odnosa med žrtvijo in 
napadalcem, vključno z učinkovitimi 
pravnimi sredstvi in mehanizmi zaščite, z 
učinkovitim nadzorom občin za popolno 
izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja 
zadostnih zatočišč za ogrožene ženske in 
mladoletnike, z zagotavljanjem varnosti 
zatočišč in zaposlovanjem dobro 
usposobljenega in plačanega osebja 
socialne službe, s poklicnim 
usposabljanjem za ženske v zatočiščih, da 
bodo pridobile nove veščine in lahko 
ustvarile novo življenje zase in svoje 
otroke ter z vzpostavitvijo sistema 
nadaljnje pomoči ženskam in 
mladostnikom po odhodu iz zatočišč, da se 
jim zagotovijo ustrezna psihološka 
podpora, sodna pomoč, zdravstveno 
varstvo in pomoč pri ponovnem 
vključevanju v družbo; pozdravlja 
prizadevanja ministrstva za družino in 
socialno politiko, da se poveča število in 
izboljša kakovost zatočišč, in njegovo 
odločitev, da dovoli zasebnim subjektom, 
da prav tako odprejo zatočišča kot dodaten 
vir pomoči za ogrožene ženske in 
mladostnike; pozdravlja nedavno 
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okrožnico št. 18 vrhovnega sveta sodnikov 
in tožilcev, ki navaja, da se pri izvajanju 
zaščitnih ukrepov v primerih nasilja v 
družini ne bo več čakalo na zaključek 
sodnega procesa in da bodo uradi 
državnih tožilcev po vsej državi ustanovili 
posebne oddelke za nasilje v družini; 

Or. en

Predlog spremembe 259
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 
2011 podpisala in ratificirala konvencijo 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini; 
spodbuja vlado, naj okrepi na vseh ravneh
svoja preventivna prizadevanja v boju proti 
umorom iz časti, nasilju v družini ter 
pojavu prisilnih porok, zlasti z 
izvrševanjem in okrepitvijo zakona št. 
4320 o varstvu družine, katerega izvajanje 
naj pozorno nadzorujeta policija in 
pravosodje, z učinkovitim nadzorom občin 
za popolno izpolnjevanje obveznosti 
zagotavljanja zadostnih zatočišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike, ter z 
vzpostavitvijo sistema nadaljnje pomoči 
ženskam in mladostnikom po odhodu iz 
zatočišč, da se jim zagotovi ustrezno 
psihološko podporo, sodno pomoč, 
zdravstveno varstvo in pomoč pri 
ponovnem vključevanju v družbo; 
pozdravlja prizadevanja ministrstva za 
družino in socialno politiko, da se poveča 
število in izboljša kakovost zatočišč in 
njegovo odločitev, da dovoli zasebnim 
subjektom, da prav tako odprejo zatočišča 
kot dodaten vir pomoči za ogrožene ženske 

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 
2011 podpisala in ratificirala konvencijo 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini; 
spodbuja vladna prizadevanja na vseh 
ravneh v boju proti umorom iz časti, 
nasilju v družini ter pojavu prisilnih porok, 
zlasti z izvrševanjem in okrepitvijo zakona 
št. 4320 o varstvu družine, katerega 
izvajanje naj pozorno nadzorujeta policija 
in pravosodje, z učinkovitim nadzorom 
občin za popolno izpolnjevanje obveznosti 
zagotavljanja zadostnih zatočišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike ter z 
vzpostavitvijo sistema nadaljnje pomoči 
ženskam in mladostnikom po odhodu iz 
zatočišč, da se jim zagotovijo ustrezna 
psihološka podpora, sodna pomoč, 
zdravstveno varstvo in pomoč pri 
ponovnem vključevanju v družbo; 
pozdravlja prizadevanja ministrstva za 
družino in socialno politiko, da se poveča 
število in izboljša kakovost zatočišč, in 
njegovo odločitev, da dovoli zasebnim 
subjektom, da prav tako odprejo zatočišča 
kot dodaten vir pomoči za ogrožene ženske 
in mladostnike; poziva vlado in parlament, 
naj dokončata zakonodajni postopek v 
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in mladostnike; primeru osnutka zakona o zaščiti žensk in 
družinskih članov; 

Or. en

Predlog spremembe 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 
2011 podpisala in ratificirala konvencijo 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini; 
spodbuja vlado, naj okrepi na vseh ravneh 
svoja preventivna prizadevanja v boju proti 
umorom iz časti, nasilju v družini ter 
pojavu prisilnih porok, zlasti z 
izvrševanjem in okrepitvijo zakona št. 
4320 o varstvu družine, katerega izvajanje 
naj pozorno nadzorujeta policija in 
pravosodje, z učinkovitim nadzorom občin 
za popolno izpolnjevanje obveznosti 
zagotavljanja zadostnih zatočišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike, ter z 
vzpostavitvijo sistema nadaljnje pomoči 
ženskam in mladostnikom po odhodu iz 
zatočišč, da se jim zagotovi ustrezno 
psihološko podporo, sodno pomoč, 
zdravstveno varstvo in pomoč pri 
ponovnem vključevanju v družbo; 
pozdravlja prizadevanja ministrstva za 
družino in socialno politiko, da se poveča 
število in izboljša kakovost zatočišč in 
njegovo odločitev, da dovoli zasebnim 
subjektom, da prav tako odprejo zatočišča 
kot dodaten vir pomoči za ogrožene ženske 
in mladostnike; 

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 
2011 podpisala in ratificirala konvencijo 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini; 
spodbuja vlado, naj okrepi na vseh ravneh 
svoja preventivna prizadevanja v boju proti 
tako imenovanim umorom iz časti, nasilju 
v družini ter pojavu prisilnih porok, zlasti z 
izvrševanjem in okrepitvijo zakona št. 
4320 o varstvu družine, katerega izvajanje 
naj pozorno nadzorujeta policija in 
pravosodje, z učinkovitim nadzorom občin 
za popolno izpolnjevanje obveznosti 
zagotavljanja zadostnih zatočišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike ter z 
vzpostavitvijo sistema nadaljnje pomoči 
ženskam in mladostnikom po odhodu iz 
zatočišč, da se jim zagotovijo ustrezna 
psihološka podpora, sodna pomoč, 
zdravstveno varstvo in pomoč pri 
ponovnem vključevanju v družbo; 
pozdravlja prizadevanja ministrstva za 
družino in socialno politiko, da se poveča 
število in izboljša kakovost zatočišč, in 
njegovo odločitev, da dovoli zasebnim 
subjektom, da prav tako odprejo zatočišča 
kot dodaten vir pomoči za ogrožene ženske 
in mladostnike; 

Or. nl
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Predlog spremembe 261
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 
2011 podpisala in ratificirala konvencijo 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini; 
spodbuja vlado, naj okrepi na vseh ravneh 
svoja preventivna prizadevanja v boju proti 
umorom iz časti, nasilju v družini ter 
pojavu prisilnih porok, zlasti z 
izvrševanjem in okrepitvijo zakona št. 
4320 o varstvu družine, katerega izvajanje 
naj pozorno nadzorujeta policija in 
pravosodje, z učinkovitim nadzorom občin 
za popolno izpolnjevanje obveznosti 
zagotavljanja zadostnih zatočišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike, ter z 
vzpostavitvijo sistema nadaljnje pomoči 
ženskam in mladostnikom po odhodu iz 
zatočišč, da se jim zagotovi ustrezno 
psihološko podporo, sodno pomoč, 
zdravstveno varstvo in pomoč pri 
ponovnem vključevanju v družbo; 
pozdravlja prizadevanja ministrstva za 
družino in socialno politiko, da se poveča 
število in izboljša kakovost zatočišč in 
njegovo odločitev, da dovoli zasebnim 
subjektom, da prav tako odprejo zatočišča 
kot dodaten vir pomoči za ogrožene ženske 
in mladostnike; 

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 
2011 podpisala in ratificirala konvencijo 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini; 
spodbuja vlado, naj okrepi na vseh ravneh 
svoja preventivna prizadevanja v boju proti 
umorom iz časti, nasilju v družini ter 
pojavu prisilnih porok, zlasti z dosego 
širokega soglasja s skupinami za ženske 
pravice o podlagi osnutka zakona o 
varstvu žensk in družinskih članov pred 
nasiljem, z izvrševanjem in okrepitvijo 
zakona št. 4320 o varstvu družine, katerega 
izvajanje naj pozorno nadzorujeta policija 
in pravosodje, z učinkovitim nadzorom 
občin za popolno izpolnjevanje obveznosti 
zagotavljanja zadostnih zatočišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike ter z 
vzpostavitvijo sistema nadaljnje pomoči 
ženskam in mladostnikom po odhodu iz 
zatočišč, da se jim zagotovi ustrezno 
psihološko podporo, sodno pomoč, 
zdravstveno varstvo in pomoč pri 
ponovnem vključevanju v družbo; 
pozdravlja prizadevanja ministrstva za 
družino in socialno politiko, da se poveča 
število in izboljša kakovost zatočišč, in 
njegovo odločitev, da dovoli zasebnim 
subjektom, da prav tako odprejo zatočišča 
kot dodaten vir pomoči za ogrožene ženske 
in mladostnike; 

Or. en

Predlog spremembe 262
Jürgen Klute, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 
2011 podpisala in ratificirala konvencijo 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini; 
spodbuja vlado, naj okrepi na vseh ravneh 
svoja preventivna prizadevanja v boju proti 
umorom iz časti, nasilju v družini ter 
pojavu prisilnih porok, zlasti z
izvrševanjem in okrepitvijo zakona št. 
4320 o varstvu družine, katerega izvajanje 
naj pozorno nadzorujeta policija in 
pravosodje, z učinkovitim nadzorom občin 
za popolno izpolnjevanje obveznosti 
zagotavljanja zadostnih zatočišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike, ter z 
vzpostavitvijo sistema nadaljnje pomoči 
ženskam in mladostnikom po odhodu iz 
zatočišč, da se jim zagotovi ustrezno 
psihološko podporo, sodno pomoč, 
zdravstveno varstvo in pomoč pri 
ponovnem vključevanju v družbo; 
pozdravlja prizadevanja ministrstva za 
družino in socialno politiko, da se poveča 
število in izboljša kakovost zatočišč in 
njegovo odločitev, da dovoli zasebnim 
subjektom, da prav tako odprejo zatočišča 
kot dodaten vir pomoči za ogrožene ženske 
in mladostnike; 

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 
2001 podpisala in ratificirala konvencijo 
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti 
nasilju nad ženskami in nasilju v družini; 
spodbuja vlado, naj okrepi na vseh ravneh 
svoja preventivna prizadevanja v boju proti 
umorom iz časti, lokalno značilnemu 
problemu nasilja v družini ter pojavu 
prisilnih porok, zlasti s pregledom 
celotnega zakona št. 4320 o varstvu 
družine, da bi zagotovila, da zakon varuje 
vse poročene in neporočene ženske, pri 
čemer naj njegovo bodoče izvajanje 
pozorno uveljavljata, krepita in 
nadzorujeta policija in pravosodje, z 
učinkovitim nadzorom občin za popolno 
izpolnjevanje obveznosti zagotavljanja 
zadostnih zatočišč za vse ogrožene ženske 
in mladoletnike ter z vzpostavitvijo sistema 
nadaljnje pomoči vsem ženskam in 
mladostnikom po odhodu iz zatočišč, da se 
jim zagotovijo ustrezna psihološka 
podpora, sodna pomoč, zdravstveno 
varstvo in pomoč pri ponovnem 
vključevanju v družbo; pozdravlja 
prizadevanja ministrstva za družino in 
socialno politiko, da se poveča število in 
izboljša kakovost zatočišč, in njegovo 
odločitev, da dovoli zasebnim subjektom, 
da prav tako odprejo zatočišča kot dodaten 
vir pomoči za ogrožene ženske in 
mladostnike; 

Or. en

Predlog spremembe 263
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva turško vlado, naj sprejme 
politiko ničelne strpnosti do nasilja nad 
ženskami; 

Or. en

Predlog spremembe 264
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki; poziva 
Turčijo, naj oblikuje celovito strategijo za 
boj proti revščini otrok in otroškemu delu; 
pozdravlja ratifikacijo konvencije Sveta 
Evrope o zaščiti otrok pred spolnim 
izkoriščanjem in zlorabo; poziva Turčijo, 
naj si bolj prizadeva za boj proti 
družinskemu nasilju nad otroki; 

Or. en

Predlog spremembe 265
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poudarja pomen učinkovitega 
usklajevanja pri zagotavljanju 
vključevanja načela enakosti med 
spoloma; zato pozdravlja prizadevanja 
turške vlade za okrepitev sodelovanja med 
državnimi organi na področju 
vključevanja načela enakosti spolov; 
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Or. en

Predlog spremembe 266
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. pozdravlja nadaljnje usposabljanje 
policistov, zdravstvenih delavcev ter 
sodnikov in tožilcev v zvezi s 
preprečevanjem nasilja v družini; 
opozarja, da je treba ta prizadevanja 
dopolniti z mehanizmom za 
prepoznavanje in preiskovanje tistih, ki 
žrtvam ne nudijo ustrezne zaščite in 
pomoči; 

Or. en

Predlog spremembe 267
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 
enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in da 
sprejme zakonodajo, s katero bo 
ustanovila odbor za boj proti 
diskriminaciji in za enakopravnost; 
ugotavlja, da je potrebno nadaljnje 
ukrepanje proti homofobiji in vsem 
oblikam diskriminacije, nadlegovanja ali 
nasilja na podlagi spolne usmerjenosti; 

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 
enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; 
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ponovno poziva turško vlado, naj 
oboroženim silam države naroči, naj 
prenehajo obravnavati homoseksualnost 
kot psihoseksualno bolezen; 

Or. en

Predlog spremembe 268
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 
enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in da
sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila 
odbor za boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost; ugotavlja, da je potrebno 
nadaljnje ukrepanje proti homofobiji in 
vsem oblikam diskriminacije, 
nadlegovanja ali nasilja na podlagi spolne 
usmerjenosti; ponovno poziva turško 
vlado, naj oboroženim silam države 
naroči, naj prenehajo obravnavati 
homoseksualnost kot psihoseksualno 
bolezen; 

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 
enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in 
sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila 
odbor za boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost; 

Or. lt

Predlog spremembe 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
v imenu skupine S&D
Sophia in 't Veld, Alexander grof Lambsdorfski, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
v imenu skupine ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 
enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in da
sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila 
odbor za boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost; ugotavlja, da je potrebno 
nadaljnje ukrepanje proti homofobiji in 
vsem oblikam diskriminacije, nadlegovanja 
ali nasilja na podlagi spolne usmerjenosti; 
ponovno poziva turško vlado, naj 
oboroženim silam države naroči, naj 
prenehajo obravnavati homoseksualnost 
kot psihoseksualno bolezen; 

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 
enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in 
sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila 
odbor za boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost, tudi za zaščito pred 
diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti in spolne identitete; 
ugotavlja, da je potrebno učinkovito 
pravno in policijsko ukrepanje proti 
homofobiji, transfobiji in vsem oblikam 
diskriminacije, nadlegovanja – tudi s strani 
policijskih sil in političnih osebnosti – ali 
nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in 
spolne identitete; obžaluje redno 
preganjanje homoseksualcev, 
biseksualcev in transseksualcev, vključno 
s transseksualnimi spolnimi delavci, na 
podlagi zakona o prekrških in določb o 
„nemoralnem vedenju“; ponovno poziva 
turško vlado, naj oboroženim silam države 
naroči, naj prenehajo obravnavati 
homoseksualnost kot psihoseksualno 
bolezen; 

Or. en

Predlog spremembe 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 
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enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in da
sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila 
odbor za boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost; ugotavlja, da je potrebno 
nadaljnje ukrepanje proti homofobiji in 
vsem oblikam diskriminacije, nadlegovanja 
ali nasilja na podlagi spolne usmerjenosti; 
ponovno poziva turško vlado, naj 
oboroženim silam države naroči, naj 
prenehajo obravnavati homoseksualnost 
kot psihoseksualno bolezen; 

enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in 
sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila 
odbor za boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost, tudi za zaščito pred 
diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti in spolne identitete; 
ugotavlja, da je potrebno učinkovito 
pravno in policijsko ukrepanje proti 
homofobiji, transfobiji in vsem oblikam 
diskriminacije, nadlegovanja – tudi s strani 
policijskih sil in političnih osebnosti – ali 
nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in 
spolne identitete; obžaluje redno 
preganjanje homoseksualcev, 
biseksualcev in transseksualcev, vključno 
s transseksualnimi spolnimi delavci, na 
podlagi zakona o prekrških in določb o 
„nemoralnem vedenju“; ponovno poziva 
turško vlado, naj oboroženim silam države 
naroči, naj prenehajo obravnavati 
homoseksualnost kot psihoseksualno 
bolezen; 

Or. en

Predlog spremembe 271
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 
enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in da
sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila 

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 
enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in da 
sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila 
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odbor za boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost; ugotavlja, da je potrebno 
nadaljnje ukrepanje proti homofobiji in 
vsem oblikam diskriminacije, nadlegovanja 
ali nasilja na podlagi spolne usmerjenosti; 
ponovno poziva turško vlado, naj 
oboroženim silam države naroči, naj 
prenehajo obravnavati homoseksualnost 
kot psihoseksualno bolezen; 

odbor za boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost; ugotavlja, da je potrebno 
nadaljnje ukrepanje proti homofobiji in 
vsem oblikam diskriminacije, nadlegovanja 
ali nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, 
vključno z nasiljem proti transseksualnim 
osebam; ponovno poziva turško vlado, naj 
oboroženim silam države naroči, naj 
prenehajo obravnavati homoseksualnost 
kot psihoseksualno bolezen; poziva turško 
vlado, naj obnovi dejavnosti v zvezi s 
pravicami Romov; 

Or. en

Predlog spremembe 272
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 
enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in da
sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila 
odbor za boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost; ugotavlja, da je potrebno 
nadaljnje ukrepanje proti homofobiji in 
vsem oblikam diskriminacije, nadlegovanja 
ali nasilja na podlagi spolne usmerjenosti; 
ponovno poziva turško vlado, naj 
oboroženim silam države naroči, naj 
prenehajo obravnavati homoseksualnost 
kot psihoseksualno bolezen; 

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi
enakopravnost ne glede na spol, raso ali 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 
potem tudi učinkovito izvaja; poziva turško 
vlado, naj uskladi turško zakonodajo s 
pravno ureditvijo Evropske unije in da 
sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila 
odbor za boj proti diskriminaciji in za 
enakopravnost; ugotavlja, da je potrebno 
nadaljnje ukrepanje proti homofobiji in 
vsem oblikam diskriminacije, nadlegovanja 
ali nasilja na podlagi spolne usmerjenosti; 
ponovno poziva turško vlado, naj 
oboroženim silam države naroči, naj 
prenehajo obravnavati homoseksualnost 
kot psihoseksualno bolezen; ugotavlja, da 
je Turčija članica Organizacije islamske 
konference, organizacije, ki človekove 
pravice omejuje na pravice po šeriatskem 
pravu in je zato v nasprotju z osnovnimi 
načeli EU; 
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Or. nl

Predlog spremembe 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. izraža globoko zaskrbljenost glede 
homoseksualcev, biseksualcev in 
transseksualcev, predvsem žrtev slabega 
ravnanja, mučenja in samovoljnega 
pridržanja, potem ko je minister za 
notranje zadeve izjavil, da je 
homoseksualnost „nemoralna“, 
„nespodobna“ in „nečloveška“; izraža 
tudi zaskrbljenost zaradi nesorazmerno 
milih kazni in upoštevanja olajševalnih 
okoliščin za povzročitelje nasilja nad 
homoseksualci, biseksualci in 
transseksualci; zato opaža potrebo po 
nadaljnjih ukrepih proti homofobiji in 
diskriminaciji na podlagi spolne 
usmerjenosti, kot je opredeljeno v 
priporočilu odbora ministrov Sveta 
Evrope državam članicam o ukrepih za 
boj proti diskriminaciji na podlagi spolne 
usmerjenosti ali identitete; poziva, naj bo 
osnutek zakona o odboru za boj proti 
diskriminaciji in enakost usklajen s 
standardi EU, tudi kar zadeva spol in 
spolno usmerjenost; poziva nacionalne in 
lokalne organe, naj zaustavijo uboje 
transseksualcev, med drugim tudi 
transseksualnih spolnih delavcev; 

Or. en

Predlog spremembe 274
Geoffrey Van Orden
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost 
in okrepi prizadevanja za politično 
reševanje kurdskega vprašanja in poziva 
vse politične sile, naj v zavezništvu
delujejo za izpolnitev skupnega cilja 
okrepljenega političnega dialoga in procesa 
nadaljnjega političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbenogospodarski 
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju in izraža 
zaskrbljenost zaradi velikega števila 
kazenskih zadev proti pisateljem in 
novinarjem, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, in zaradi priprtja številnih 
kurdskih politikov, lokalno izvoljenih 
županov in članov občinskih svetov ter 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 

22. spodbuja vladna prizadevanja za 
dosego politične rešitve kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
skupaj delujejo za izpolnitev skupnega 
cilja okrepljenega političnega dialoga in 
procesa nadaljnjega političnega, kulturnega 
in družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora, 
in vztraja, naj Kurdska delavska stranka 
(PKK), njene podružnice in kamuflažne 
organizacije takoj opustijo teroristične 
dejavnosti in se resnično vključijo v 
miroljuben in demokratičen politični 
proces; 

Or. en

Predlog spremembe 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja in poziva vse politične 
sile, naj v zavezništvu delujejo za 

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja, in poziva vse 
politične sile, naj v zavezništvu delujejo za 
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izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbenogospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju in izraža zaskrbljenost 
zaradi velikega števila kazenskih zadev 
proti pisateljem in novinarjem, ki pišejo o 
kurdskem vprašanju, in zaradi priprtja 
številnih kurdskih politikov, lokalno 
izvoljenih županov in članov občinskih
svetov ter zagovornikov človekovih pravic 
v zvezi s sojenjem Uniji skupnosti 
Kurdistana; 

izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
v zvezi s tem ocenjuje, da sta pravica do 
izobraževanja v maternem jeziku in 
pravica do uporabe kurdščine v 
komunikaciji z lokalno upravo bistvenega 
pomena; poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbeno-gospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju, in izraža 
zaskrbljenost zaradi velikega števila 
kazenskih zadev proti pisateljem in 
novinarjem, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, in zaradi priprtja številnih 
kurdskih politikov, lokalno izvoljenih 
županov in članov občinskih svetov ter 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 

Or. en

Predlog spremembe 276
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja in poziva vse politične 
sile, naj v zavezništvu delujejo za 
izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja, in poziva vse 
politične sile, naj v zavezništvu delujejo za 
izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora, 
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poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbenogospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju in izraža zaskrbljenost 
zaradi velikega števila kazenskih zadev 
proti pisateljem in novinarjem, ki pišejo o 
kurdskem vprašanju, in zaradi priprtja 
številnih kurdskih politikov, lokalno 
izvoljenih županov in članov občinskih 
svetov ter zagovornikov človekovih pravic 
v zvezi s sojenjem Uniji skupnosti 
Kurdistana; 

da bi zagotovile pravico do svobode 
izražanja, združevanja in zbiranja; poziva 
turško vlado, naj okrepi prizadevanja za 
družbeno-gospodarski razvoj jugovzhoda 
države; meni, da ustavna reforma prinaša 
zelo uporaben okvir za spodbujanje 
demokratičnega odpiranja; opozarja, da se 
lahko politične rešitve gradijo samo na 
podlagi odprte in resnično demokratične 
razprave o kurdskem vprašanju, in izraža 
zaskrbljenost zaradi velikega števila 
kazenskih zadev proti pisateljem in 
novinarjem, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, in zaradi priprtja številnih 
kurdskih politikov, lokalno izvoljenih 
županov in članov občinskih svetov ter 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 

Or. en

Predlog spremembe 277
Jürgen Klute, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Nikolaos Huntis (Nikolaos 
Chountis), Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja in poziva vse politične 
sile, naj v zavezništvu delujejo za 
izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbenogospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja, in poziva vse 
politične sile, naj v zavezništvu delujejo za 
izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbeno-gospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
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resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju in izraža zaskrbljenost 
zaradi velikega števila kazenskih zadev 
proti pisateljem in novinarjem, ki pišejo o 
kurdskem vprašanju, in zaradi priprtja 
številnih kurdskih politikov, lokalno 
izvoljenih županov in članov občinskih 
svetov ter zagovornikov človekovih pravic 
v zvezi s sojenjem Uniji skupnosti 
Kurdistana; 

resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju, in izraža resno 
zaskrbljenost zaradi velikega števila 
kazenskih zadev proti pisateljem in 
novinarjem, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, in zaradi dolgotrajnega priprtja 
na tisoče aktivnih članov Stranke za mir 
in demokracijo (BDP) med tekočimi 
sodnimi postopki, med katerimi je vedno 
večje število demokratično izvoljenih 
kurdskih politikov, županov in članov 
pokrajinskih in občinskih svetov, 
odvetnikov ter zagovornikov človekovih 
pravic v zvezi s sojenjem Uniji skupnosti 
Kurdistana; 

Or. en

Predlog spremembe 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander grof 
Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja in poziva vse politične 
sile, naj v zavezništvu delujejo za 
izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbenogospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju in izraža zaskrbljenost
zaradi velikega števila kazenskih zadev 

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja, in poziva vse 
politične sile, naj v zavezništvu delujejo za 
izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbeno-gospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju, in obsoja veliko 
število kazenskih zadev proti pisateljem in 
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proti pisateljem in novinarjem, ki pišejo o 
kurdskem vprašanju, in zaradi priprtja
številnih kurdskih politikov, lokalno 
izvoljenih županov in članov občinskih 
svetov ter zagovornikov človekovih pravic 
v zvezi s sojenjem Uniji skupnosti 
Kurdistana; 

novinarjem, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, in policijsko nadlegovanje in 
priprtje številnih kurdskih politikov, 
lokalno izvoljenih županov in članov 
občinskih svetov, odvetnikov, protestnikov
ter zagovornikov človekovih pravic v zvezi 
s sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana in 
drugimi policijskimi operacijami; 

Or. en

Predlog spremembe 279
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja in poziva vse politične 
sile, naj v zavezništvu delujejo za 
izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbenogospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju in izraža zaskrbljenost 
zaradi velikega števila kazenskih zadev 
proti pisateljem in novinarjem, ki pišejo o 
kurdskem vprašanju, in zaradi priprtja 
številnih kurdskih politikov, lokalno 
izvoljenih županov in članov občinskih 
svetov ter zagovornikov človekovih pravic 
v zvezi s sojenjem Uniji skupnosti 

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja, in poziva vse 
politične sile, naj v zavezništvu delujejo za 
izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbeno-gospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju, in izraža 
zaskrbljenost zaradi velikega števila 
kazenskih zadev proti pisateljem in 
novinarjem, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, in zaradi priprtja številnih 
kurdskih politikov, lokalno izvoljenih 
županov in članov občinskih svetov ter 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
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Kurdistana; poudarja, da je treba kurdsko vprašanje 
obravnavati v demokratičnih institucijah, 
zlasti v veliki narodni skupščini Turčije; 

Or. en

Predlog spremembe 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja in poziva vse politične 
sile, naj v zavezništvu delujejo za 
izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbenogospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju in izraža zaskrbljenost 
zaradi velikega števila kazenskih zadev 
proti pisateljem in novinarjem, ki pišejo o 
kurdskem vprašanju, in zaradi priprtja 
številnih kurdskih politikov, lokalno 
izvoljenih županov in članov občinskih 
svetov ter zagovornikov človekovih pravic 
v zvezi s sojenjem Uniji skupnosti 
Kurdistana; 

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in 
okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja, in poziva vse 
politične sile, naj v zavezništvu delujejo za 
izpolnitev skupnega cilja okrepljenega 
političnega dialoga in procesa nadaljnjega 
političnega, kulturnega in 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega izvora; 
poziva turško vlado, naj okrepi 
prizadevanja za družbeno-gospodarski
razvoj jugovzhoda države; meni, da 
ustavna reforma prinaša zelo uporaben 
okvir za spodbujanje demokratičnega 
odpiranja; opozarja, da se lahko politične 
rešitve gradijo samo na podlagi odprte in 
resnično demokratične razprave o 
kurdskem vprašanju, in izraža 
zaskrbljenost zaradi velikega števila 
kazenskih zadev proti pisateljem in 
novinarjem, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, in zaradi priprtja številnih 
kurdskih politikov, lokalno izvoljenih 
županov in članov občinskih svetov ter 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poziva vlado Turčije, naj to regijo 
zavaruje pred nezakonitimi oboroženimi 
organizacijami in naj ustvari miroljubne 
okoliščine za udeležbo političnih osebnosti 
kurdskega rodu v svobodni in pluralistični 
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razpravi; 

Or. en

Predlog spremembe 281
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), 
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. pozdravlja nedavno izjavo turške 
vlade o ponovnem odprtju grške 
manjšinske šole na otoku Gökçeada 
(Imbros) in pričakuje njeno hitro 
uresničitev, saj je to pozitiven korak k 
ohranjanju dvokulturnega značaja 
turških otokov Gökçeada (Imbros) in 
Bozcaada (Tenedos) v skladu z resolucijo 
parlamentarne skupščine Sveta Evrope 
št. 1625; vseeno ugotavlja, da so potrebni 
nadaljnji koraki za reševanje problemov 
grške manjšine, zlasti kar zadeva njihove 
lastninske pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 282
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. je seznanjen s celovito strategijo 
turške vlade za nadaljnje izboljšave na 
področju demokratičnih pravic in 
svoboščin državljanov ob ustreznem 
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upoštevanju njihovih kulturnih, 
družbenih in gospodarskih razvojnih 
potreb; meni, da ustavna reforma prinaša 
zelo uporaben okvir za spodbujanje 
demokratičnega odpiranja; poziva vse 
politične sile, naj si skupaj prizadevajo za 
poglobljen politični dialog; 

Or. en

Predlog spremembe 283
Jürgen Klute, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Katarína Neveďalová, Takis 
Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. pozdravlja konstruktivne korake 
strank, udeleženih v kurdskem konfliktu v 
prvi polovici leta 2011, namreč več 
prekinitev ognja s strani PKK in turške 
vlade ter začetek dialoga z Abdullahom 
Öcalanom; obžaluje dejstvo, da so 
pogajanja zastala in da je prevladala nova 
faza nasilja; poziva turško vlado, naj 
obnovi pogajanja, takoj ko bo mogoče, in 
izboljša razmere, v katerih je Öcalan 
priprt, namreč ukrepe za osamitev, ki se 
izvajajo od 17. julija 2011; 

Or. en

Predlog spremembe 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Katarína 
Neveďalová, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poziva Turčijo, naj omogoči celovito 
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in neodvisno raziskavo trenutnih in 
preteklih dejavnosti turške vojske, ki naj 
bi domnevno zajemale uporabo 
kemičnega orožja; poziva Turčijo, naj 
Organizaciji za prepoved kemičnega 
orožja (OPCW) omogoči dostop do vseh 
pomembnih poslopij in vpogled v vse 
najpomembnejše dokumente; 

Or. en

Predlog spremembe 285
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba uskladiti
zakonodajni okvir o pravicah zaposlenih in 
sindikalnih pravicah s standardi Evropske 
unije in konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj bo odstranitev vse 
zaprek za polno izvajanje teh pravic 
zagotovilo, da bo sedanji močni 
gospodarski napredek spremljala boljša 
razpršenost bogastva, ki ga ustvarja 
gospodarska rast, v turški družbi, s tem pa 
se bo ustvaril še večji potencial rasti; 

23. pozdravlja prizadevanja turških 
oblasti, bi uskladile zakonodajni okvir o 
pravicah zaposlenih in sindikalnih pravicah 
s standardi Evropske unije in konvencijami 
Mednarodne organizacije dela; 

Or. en

Predlog spremembe 286
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba uskladiti
zakonodajni okvir o pravicah zaposlenih in 
sindikalnih pravicah s standardi Evropske 

23. pozdravlja prizadevanja turških 
oblasti, da bi uskladile zakonodajni okvir o 
pravicah zaposlenih in sindikalnih pravicah 
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unije in konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj bo odstranitev vse
zaprek za polno izvajanje teh pravic 
zagotovilo, da bo sedanji močni 
gospodarski napredek spremljala boljša 
razpršenost bogastva, ki ga ustvarja 
gospodarska rast, v turški družbi, s tem pa 
se bo ustvaril še večji potencial rasti; 

s standardi Evropske unije in konvencijami 
Mednarodne organizacije dela, ter v zvezi s 
tem z zadovoljstvom pozdravlja politično 
voljo turške vlade, saj bo odstranitev vseh
zaprek za polno izvajanje teh pravic 
zagotovila, da bo sedanji močni 
gospodarski napredek spremljala boljša 
razpršenost bogastva, ki ga ustvarja 
gospodarska rast, v turški družbi, s tem pa 
se bo ustvaril še večji potencial rasti; 

Or. en

Predlog spremembe 287
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba uskladiti 
zakonodajni okvir o pravicah zaposlenih in 
sindikalnih pravicah s standardi Evropske 
unije in konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj bo odstranitev vse
zaprek za polno izvajanje teh pravic 
zagotovilo, da bo sedanji močni 
gospodarski napredek spremljala boljša 
razpršenost bogastva, ki ga ustvarja 
gospodarska rast, v turški družbi, s tem pa 
se bo ustvaril še večji potencial rasti; 

23. poudarja, da je treba nujno uskladiti 
zakonodajni okvir o pravicah zaposlenih in 
sindikalnih pravicah s standardi Evropske 
unije, instrumenti Sveta Evrope in 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela in ga v celoti izvajati v praksi, saj bo 
odstranitev vseh zaprek za polno izvajanje 
teh pravic zagotovila, da bo sedanji močni 
gospodarski napredek spremljala boljša 
razpršenost bogastva, ki ga ustvarja 
gospodarska rast, v turški družbi, s tem pa 
se bo ustvaril še večji potencial rasti; 

Or. en

Predlog spremembe 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba uskladiti 
zakonodajni okvir o pravicah zaposlenih in 
sindikalnih pravicah s standardi Evropske 
unije in konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj bo odstranitev vse
zaprek za polno izvajanje teh pravic 
zagotovilo, da bo sedanji močni 
gospodarski napredek spremljala boljša 
razpršenost bogastva, ki ga ustvarja 
gospodarska rast, v turški družbi, s tem pa 
se bo ustvaril še večji potencial rasti; 

23. poudarja, da je treba uskladiti 
zakonodajni okvir o pravicah zaposlenih in 
sindikalnih pravicah s standardi Evropske 
unije in konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj bo odstranitev vseh
zaprek za polno izvajanje teh pravic 
zagotovila, da bo sedanji močni 
gospodarski napredek spremljala boljša 
razpršenost bogastva, ki ga ustvarja 
gospodarska rast, v turški družbi, s tem pa 
se bo ustvaril še večji potencial rasti; izraža 
upanje, da bo ta uskladitev privedla do 
zmanjšanja dampinga, ki je v nasprotju z 
načelom poštene konkurence, za katero si 
prizadeva Evropska unija; 

Or. it

Predlog spremembe 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba uskladiti 
zakonodajni okvir o pravicah zaposlenih in 
sindikalnih pravicah s standardi Evropske 
unije in konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj bo odstranitev vse
zaprek za polno izvajanje teh pravic 
zagotovilo, da bo sedanji močni 
gospodarski napredek spremljala boljša 
razpršenost bogastva, ki ga ustvarja 
gospodarska rast, v turški družbi, s tem pa 
se bo ustvaril še večji potencial rasti; 

23. poudarja, da je treba uskladiti 
zakonodajni okvir o pravicah zaposlenih in 
sindikalnih pravicah s standardi Evropske 
unije in konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj bo odstranitev vseh
zaprek za polno izvajanje teh pravic 
zagotovila, da bo sedanji močni 
gospodarski napredek spremljala boljša 
razpršenost bogastva, ki ga ustvarja 
gospodarska rast, v turški družbi, s tem pa 
se bo ustvaril še večji potencial rasti; zato 
poziva vse strani v gospodarskem in 
socialnem svetu, naj si bolj prizadevajo in 
združijo moči, da bo mogoče izpolniti 
merila za odprtje. poglavja 19 o socialni 
politiki in zaposlovanju; 
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Or. en

Predlog spremembe 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva turško vlado, naj posebno 
pozornost nameni socialno-ekonomskim 
razmeram krščanskih manjšin, vključno z 
domorodnimi Aramejci (Asirci) v 
jugovzhodni Turčiji ter Armenci in Grki, 
da bodo projekti regionalnega razvoja 
dosegli tudi te skupine, da bodo te prejele 
ustrezen in sorazmeren delež finančne 
pomoči EU ter da ne bodo žrtev 
diskriminacije iz etničnih, verskih ali 
jezikovnih razlogov; 

Or. en

Predlog spremembe 291
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. izraža zaskrbljenost zaradi 
kazenskega pregona sindikalistov, zlasti v 
izobraževalnem sektorju, ki si dejavno 
prizadevajo za boljše delovne, izobrazbene 
in življenjske razmere in opozarjajo na 
kršitve človekovih pravic v interesu 
delavcev in javnosti ter kot prispevek k 
pluralistični družbi; meni, da je 
kriminalizacija drugačnih mnenj in 
sindikalnih dejavnosti bistvena ovira pri 
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zaščiti človekovih pravic v Turčiji, in 
obžaluje nesorazmerno omejevanje 
svobode izražanja, združevanja in
zbiranja; 

Or. en

Predlog spremembe 292
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. pozdravlja izboljšave splošnih razmer 
za poslovanje, zlasti s sprejetjem novega 
turškega trgovinskega zakonika ter 
strategije in akcijskega načrta za mala in 
srednja podjetja za obdobje 2011–2013, z 
oceno in izvajanjem akta za mala podjetja, 
z uvedbo programa podpore za mala in 
srednja podjetja „Trgi za razvijajoča se 
podjetja“ ter z izboljšanjem dostopa malih 
in srednjih podjetij do financiranja v 
državi; 

Or. en

Predlog spremembe 293
Peter van Dalen

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Turčijo, naj beguncem v 
skladu z mednarodnim pravom zagotovi 
pravico do vrnitve, in sicer tudi 
domorodnemu aramejskemu ljudstvu 
(Asircem) iz jugovzhodne Turčije ter 
armenski in grški manjšini; 
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Or. en

Predlog spremembe 294
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes, Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. ponovno poudarja potrebo po 
okrepljeni koheziji med turškimi regijami 
ter med podeželjem in mestnimi območji; 
v zvezi s tem poudarja posebno vlogo 
izobraževanja ter potrebo po odpravi 
nenehnih in precejšnjih regionalnih 
razlik v kakovosti izobraževanja in stopnji 
vpisa v šole; 

Or. en

Predlog spremembe 295
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. pozdravlja diverzifikacijo turškega 
energetskega trga, vendar poziva turško 
vlado, naj ustrezno preuči tveganja in 
obveznosti v zvezi z obstoječimi jedrskimi 
projekti, kot je elektrarna v kraju Akkuyu; 

Or. en

Predlog spremembe 296
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. izraža zaskrbljenost, da sprememba 
zakona o proizvodnji električne energije iz 
obnovljivih virov iz decembra 2010 
omogoča gradnjo elektrarn v krajih, ki so 
naravne znamenitosti, in da člen 17 
odloka o nalogah in organizaciji 
ministrstva za okolje in mestni razvoj iz 
avgusta 2011 temu na novo 
ustanovljenemu organu omogoča pregled 
in morebitno ponovno kategorizacijo 
naravnih znamenitosti; 

Or. en

Predlog spremembe 297
Peter van Dalen

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva Turčijo, naj v skladu z vse 
trdnejšim svetovnim konsenzom in načeli 
mednarodnega prava prizna pretekla 
dejanja genocida nad domorodnim 
armenskim, pontskim grškim in 
aramejskim (asirskim) prebivalstvom; 

Or. en

Predlog spremembe 298
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva turško vlado, naj temeljito 
pretehta trajnostne in okoljske posledice 
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svojih načrtov za gradnjo jedrske 
elektrarne v južni Turčiji (Akkuyu), ki bo 
ogrozila soseščino; poudarja, da je treba 
ohranjati naravno, kulturno in 
arheološko dediščino v popolni skladnosti 
z evropskimi standardi; 

Or. en

Predlog spremembe 299
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. pozdravlja ustanovitev oddelka 14 na 
ministrstvu za pravosodje februarja 2011, 
ki se bo ukvarjal s pritožbami in primeri v 
zvezi z okoljem in energijo, saj je to 
pozitiven korak za razbremenitev 
pravosodnega sistema, kjer so veliki 
zaostanki; 

Or. en

Predlog spremembe 300
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je 
poštena in izvedljiva rešitev ciprskega 
vprašanja nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj 

25. poziva Turčijo, naj:
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prične z umikom svojih sil s Cipra in v 
skladu s resolucijo 550(1984) 
Varnostnega sveta Združenih narodov 
prenese Famagusto pod nadzor Združenih 
narodov; vzporedno poziva Republiko 
Ciper, naj odpre pristanišče v Famagusti 
pod carinskim nadzorom Evropske unije, 
kar bo spodbudilo pozitivno ozračje za 
uspešno sklenitev potekajočih pogajanj o 
ponovni združitvi, turškim Ciprčanom pa 
dovolilo neposredno trgovanje na zakonit 
način, ki je sprejemljiv za vse; 

(a) nemudoma umakne turške 
okupacijske sile s Cipra; 
(b) prizna Ciper kot nerazdeljeno, enotno 
državo; 
(c) dovoli Cipru, da v lastnih teritorialnih 
vodah pridobiva zemeljski plin; 
(d) prične z vračanjem nezakonitih 
priseljencev v domovino; 
(e) obljubi, da bo sodelovala pri 
ustanovitvi komisije za nadzor nad 
vračanjem razlaščenega premoženja; 
(f) prvotnim prebivalcem zagotovi 
odškodnino za povzročeno škodo; 

Or. nl

Predlog spremembe 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; izreka pohvalo turški 
zavezanosti temu vprašanju; poudarja, da 
je poštena in izvedljiva rešitev ciprskega 
vprašanja nujna, in poziva Turčijo ter vse 
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dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejetje celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
umik svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa omogočilo
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
bo sprejemljiv za vse; 

Or. en

Predlog spremembe 302
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto 
pod nadzor Združenih narodov; 
vzporedno poziva Republiko Ciper, naj 
odpre pristanišče v Famagusti pod 
carinskim nadzorom Evropske unije, kar 
bo spodbudilo pozitivno ozračje za 
uspešno sklenitev potekajočih pogajanj o 
ponovni združitvi, turškim Ciprčanom pa 
dovolilo neposredno trgovanje na zakonit 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja, ki 
bo spoštovala interese in pomisleke obeh 
skupnosti, nujna, in poziva Turčijo, Grčijo, 
Republiko Ciper, predstavnike Severnega 
Cipra ter vse druge zainteresirane strani,
naj intenzivno in v dobri volji delujejo za 
sprejetje celovitega sporazuma; poziva 
turško vlado, naj kot ukrep za zbujanje 
zaupanja zmanjša svoje sile na Severnem 
Cipru; poziva Republiko Ciper, naj 
omogoči nemoteno trgovanje prek 
pristanišč in letališč turškega dela Cipra; 
prav tako jo poziva, naj nujno omogoči 
ponovno oživitev pristanišča
Famagusta/Varosha; 
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način, ki je sprejemljiv za vse; 

Or. en

Predlog spremembe 303
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je 
poštena in izvedljiva rešitev ciprskega 
vprašanja nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto 
pod nadzor Združenih narodov; 
vzporedno poziva Republiko Ciper, naj 
odpre pristanišče v Famagusti pod 
carinskim nadzorom Evropske unije, kar
bo spodbudilo pozitivno ozračje za 
uspešno sklenitev potekajočih pogajanj o 
ponovni združitvi, turškim Ciprčanom pa 
dovolilo neposredno trgovanje na zakonit 
način, ki je sprejemljiv za vse; 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov in poziva Turčijo, naj 
intenzivno in konkretno ter v dobri volji 
deluje za sprejetje celovitega sporazuma, v 
skladu z zadevnimi resolucijami 
varnostnega sveta ZN in načeli, na 
katerih temelji EU; poziva turško vlado, 
naj zagotovi primerno ozračje za 
pogajanja s takojšnjim umikom svojih sil s 
Cipra in z vrnitvijo Famaguste zakonitim 
prebivalcem v skladu z resolucijo 
550(1984) varnostnega sveta Združenih 
narodov; ob tem obžaluje turško zavrnitev 
predloga vlade Republike Ciper iz 
leta 2010, da se pristanišče v Famagusti
odpre pod okriljem Evropske unije, kar bi 
omogočilo trgovinske transakcije med EU 
in ciprskimi Turki prek tega pristanišča; 

Or. en

Predlog spremembe 304
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja, ki 
temelji na dogovorjenih merilih 
Združenih narodov, nujna, in poziva 
Turčijo ter vse zainteresirane strani, naj 
intenzivno in v dobri volji delujejo za 
sprejetje celovitega sporazuma; poziva 
turško vlado, naj prične umik svojih sil s 
Cipra in v skladu s resolucijo 550(1984) 
varnostnega sveta Združenih narodov 
prenese Famagusto pod nadzor Združenih 
narodov; vzporedno poziva Republiko 
Ciper, naj odpre pristanišče v Famagusti 
pod carinskim nadzorom Evropske unije, 
kar bo spodbudilo pozitivno ozračje za 
uspešno sklenitev potekajočih pogajanj o 
ponovni združitvi, turškim Ciprčanom pa 
dovolilo neposredno trgovanje na zakonit 
način, ki bo sprejemljiv za vse; 

Or. en

Predlog spremembe 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in da se z njo ne sme več odlašati; 
poziva Turčijo ter vse zainteresirane strani, 
naj intenzivno in v dobri volji delujejo za 
sprejetje celovitega sporazuma; poziva 
turško vlado, naj prične umik svojih sil s 
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resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

Cipra in v skladu s resolucijo 550(1984) 
varnostnega sveta Združenih narodov 
prenese Famagusto pod nadzor Združenih 
narodov; vzporedno poziva Republiko 
Ciper, naj odpre pristanišče v Famagusti 
pod carinskim nadzorom Evropske unije, 
kar bo spodbudilo pozitivno ozračje za 
uspešno sklenitev potekajočih pogajanj o 
ponovni združitvi, turškim Ciprčanom pa 
dovolilo neposredno trgovanje na zakonit 
način, ki bo sprejemljiv za vse; poziva k 
takojšnjemu pričetku izvajanja nujnih 
restavratorskih del na umetnostni in 
verski dediščini severnega Cipra, ki 
trenutno propada; 

Or. it

Predlog spremembe 306
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna, in poziva Turčijo, naj intenzivno in 
v dobri volji deluje za sprejetje celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
umik svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
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je sprejemljiv za vse; bo sprejemljiv za vse; 

Or. el

Predlog spremembe 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna, in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejetje celovitega 
sporazuma; obžaluje, da ni nikakršnega 
napredka glede normalizacije 
dvostranskih odnosov z Republiko Ciper; 
poziva turško vlado, naj takoj umakne
svoje sile s Cipra in v skladu s resolucijo 
550(1984) varnostnega sveta Združenih 
narodov prenese Famagusto pod nadzor 
Združenih narodov; vzporedno poziva 
Republiko Ciper, naj odpre pristanišče v 
Famagusti pod carinskim nadzorom 
Evropske unije, kar bo spodbudilo 
pozitivno ozračje za uspešno sklenitev 
potekajočih pogajanj o ponovni združitvi, 
turškim Ciprčanom pa dovolilo neposredno 
trgovanje na zakonit način, ki bo
sprejemljiv za vse; 

Or. en

Predlog spremembe 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj 
prične z umikom svojih sil s Cipra in v 
skladu s resolucijo 550(1984) Varnostnega
sveta Združenih narodov prenese 
Famagusto pod nadzor Združenih 
narodov; vzporedno poziva Republiko 
Ciper, naj odpre pristanišče v Famagusti 
pod carinskim nadzorom Evropske unije, 
kar bo spodbudilo pozitivno ozračje za 
uspešno sklenitev potekajočih pogajanj o 
ponovni združitvi, turškim Ciprčanom pa
dovolilo neposredno trgovanje na zakonit 
način, ki je sprejemljiv za vse; 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna, in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejetje celovitega 
sporazuma na podlagi meril dveh 
skupnosti, dveh območij in politične 
enakopravnosti, dogovorjenih v okviru 
Združenih narodov, kot navajajo zadevne
resolucije Varnostnega sveta in tudi 
skupna izjava obeh voditeljev z dne 
23. maja 2008; poziva tudi k drugim 
ukrepom za spodbujanje pozitivnega 
ozračja za uspešno sklenitev potekajočih 
pogajanj o ponovni združitvi, kot sta polno 
izvajanje sklepov Sveta EU z dne 
26. aprila 2004 o končanju osamitve 
ciprskih Turkov in o njihovem 
približevanju EU ter sporazum o prenosu 
Famaguste pod nadzor Združenih 
narodov v skladu z resolucijo 550(1984) 
varnostnega sveta Združenih narodov, v 
povezavi z odprtjem pristanišča v
Famagusti s strani Republike Ciper pod 
carinskim nadzorom Evropske unije, kar 
bo turškim Ciprčanom dovolilo neposredno 
trgovanje na zakonit način; 

Or. en

Predlog spremembe 309
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
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pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna, in poziva Turčijo, naj intenzivno in 
v dobri volji deluje za sprejetje celovitega 
sporazuma, ki bo temeljil na ustreznih 
resolucijah varnostnega sveta Združenih 
narodov in na načelih, na katerih temelji 
Evropska unija; poziva turško vlado, naj 
takoj prične umik svojih sil s Cipra in v 
skladu s resolucijo 550(1984) varnostnega
sveta Združenih narodov prenese 
Famagusto pod nadzor Združenih narodov; 
opozarja na predlog predsednika 
Republike Ciper, naj se pod okriljem EU 
ponovno odpre pristanišče v Famagusti, 
kar bo spodbudilo pozitivno ozračje za 
uspešno sklenitev potekajočih pogajanj o 
ponovni združitvi, obema skupnostma pa
dovolilo neposredno trgovanje na zakonit 
način, ki bo sprejemljiv za vse; 

Or. en

Predlog spremembe 310
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna, in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejetje celovitega 
sporazuma, ki bo temeljil na ustreznih 
resolucijah varnostnega sveta Združenih 
narodov in na načelih, na katerih temelji 
Evropska unija; poziva turško vlado, naj 
prične umik svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) varnostnega sveta 
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pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
bo sprejemljiv za vse; 

Or. en

Predlog spremembe 311
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna, in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejetje celovitega 
sporazuma, ki bo temeljil na ustreznih 
resolucijah varnostnega sveta Združenih 
narodov in na načelih, na katerih temelji 
Evropska unija; poziva turško vlado, naj 
prične umik svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
bo sprejemljiv za vse; 
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Or. en

Predlog spremembe 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna, in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejetje celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj takoj
prične umik svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
bo sprejemljiv za vse; 

Or. de

Predlog spremembe 313
Kiriakos Mavronikolas (Kyriakos Mavronikolas), Maria Eleni Kopa (Maria Eleni 
Koppa), Wolfgang Kreissl-Dörfler

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
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o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna, in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejetje celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj takoj
prične umik svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
bo sprejemljiv za vse; 

Or. en

Predlog spremembe 314
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna, in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejetje celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj 
nemudoma prične umik svojih sil s Cipra 
in v skladu s resolucijo 550(1984) 
varnostnega sveta Združenih narodov 
prenese Famagusto pod nadzor Združenih 
narodov; vzporedno poziva Republiko 
Ciper, naj odpre pristanišče v Famagusti 



AM\888692SL.doc 183/268 PE478.719v01-00

SL

nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

pod carinskim nadzorom Evropske unije, 
kar bo spodbudilo pozitivno ozračje za 
uspešno sklenitev potekajočih pogajanj o 
ponovni združitvi, turškim Ciprčanom pa 
dovolilo neposredno trgovanje na zakonit 
način, ki bo sprejemljiv za vse; 

Or. en

Predlog spremembe 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejem celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
z umikom svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto pod 
nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
je sprejemljiv za vse; 

25. odločno podpira potekajoča pogajanja 
o ponovni združitvi Cipra pod 
pokroviteljstvom generalnega sekretarja 
Združenih narodov; poudarja, da je poštena 
in izvedljiva rešitev ciprskega vprašanja 
nujna, in poziva Turčijo ter vse 
zainteresirane strani, naj intenzivno in v 
dobri volji delujejo za sprejetje celovitega 
sporazuma; poziva turško vlado, naj prične 
umik svojih sil s Cipra in v skladu s 
resolucijo 550(1984) varnostnega sveta 
Združenih narodov prenese Famagusto in 
nikozijsko mednarodno letališče (Ercan) 
pod nadzor Združenih narodov; vzporedno 
poziva Republiko Ciper, naj odpre 
pristanišče v Famagusti pod carinskim 
nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno 
sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo 
neposredno trgovanje na zakonit način, ki 
bo sprejemljiv za vse; 

Or. en

Predlog spremembe 316
Emine Bozkurt
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Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva evropske institucije, naj 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi 
omogočile neposredno trgovino med EU 
in severnim delom Cipra, pa tudi prosto 
gibanje ciprskih Turkov, da se v skladu s 
sklepi s srečanja Sveta EU za splošne 
zadeve 26. aprila 2004 konča osamitev 
njihove skupnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Turčijo, naj prizna vse države 
članice Evropske unije, vključno z 
Republiko Ciper; 

Or. nl

Predlog spremembe 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru; 

26. šteje za nujno, da Turčija okrepi 
podporo Odboru za pogrešane osebe na 
Cipru; 

Or. it
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Predlog spremembe 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru; 

26. spodbuja Turčijo, naj nudi polno
podporo Odboru za pogrešane osebe na 
Cipru; 

Or. nl

Predlog spremembe 320
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Kinga Göncz, Ana Gomes, Kiriakos 
Mavronikolas (Kyriakos Mavronikolas), Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru; 

26. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru, zlasti 
z omogočanjem vstopa na vojaška 
območja in vpogleda v arhive, ter v skladu 
z ugotovitvami Evropskega sodišča za 
človekove pravice sprejme vse ustrezne 
ukrepe v zvezi s humanitarnim 
vprašanjem pogrešanih oseb; 

Or. en

Predlog spremembe 321
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru; 

26. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru; 
poziva vse strani, naj si še bolj 
prizadevajo, da bi prispevale k delu 
odbora; 

Or. en

Predlog spremembe 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Ivo 
Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru; 

26. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru; 
poziva vse strani, naj si bolj prizadevajo, 
da bi prispevale k delu odbora; 

Or. en

Predlog spremembe 323
Kiriakos Mavronikolas (Kyriakos Mavronikolas), Hannes Swoboda, Maria Eleni Kopa 
(Maria Eleni Koppa), Wolfgang Kreissl-Dörfler

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva Turčijo, naj se vzdrži 
naseljevanja novih turških državljanov na 
otoku, saj bo to še naprej spreminjalo 
demografsko ravnovesje in omajalo 
pripadnost otoških državljanov prihodnji 
skupni državi na podlagi skupne 
preteklosti; 
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Or. en

Predlog spremembe 324
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, 
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva Turčijo, naj se vzdrži 
nezakonitega naseljevanja novih turških 
državljanov na otoku, saj bo to še naprej 
spreminjalo demografsko ravnovesje in 
omajalo pripadnost državljanov skupni 
prihodnosti na podlagi skupne preteklosti; 
poziva Turčijo, naj vprašanje 
nezakonitega naseljevanja turških 
državljanov na otoku rešuje v skladu z 
ženevsko konvencijo, načeli 
mednarodnega prava in zadevnimi 
resolucijami Sveta Evrope; 

Or. en

Predlog spremembe 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Edward 
Scicluna

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. odločno obsoja oskrumbo cerkva in 
uničenje pokopališč na Severnem Cipru 
ter poziva Turčijo, naj te kraje obnovi; 

Or. en
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Predlog spremembe 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru; 

26. spodbuja Turčijo, naj nudi polno
podporo Odboru za pogrešane osebe na 
Cipru; 

Or. nl

Predlog spremembe 327
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja 
in medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k resnim 
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami, opozarja 
tudi, da je predsedstvo Svetu Evropske 
unije določeno v Pogodbi o Evropski 
uniji; 

27. poudarja, da bo uspešen zaključek 
tekočega procesa v OZN za celovito 
rešitev za Ciper omogočil novi zvezni 
državi, ki bo v tem primeru ustanovljena 
na tem otoku, da v drugi polovici leta 2012 
prevzame predsedstvo Evropskega sveta; v 
zvezi s tem opozarja, da je Turčija že 
izrazila pripravljenost za vzpostavitev 
odnosov z novo državo, ki bo nastala na 
osnovi celovite rešitve; 

Or. en

Predlog spremembe 328
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k resnim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi
njenimi državami članicami, opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 

27. meni, da je izjava Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje, nesprejemljiva; opozarja, da 
Evropska unija temelji na načelih lojalnega 
sodelovanja in medsebojne solidarnosti 
med njenimi državami članicami in da se 
mora Turčija kot država kandidatka 
zavezati k umirjenim odnosom z Evropsko 
unijo in vsemi njenimi državami članicami,
opozarja tudi, da je predsedstvo Svetu 
Evropske unije določeno v Pogodbi o 
Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 329
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k resnim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami, opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 

27. obsoja izjavo Turčije, da bo zamrznila 
odnose s predsedstvom Evropske unije v 
drugi polovici leta 2012, če do takrat ne bo 
rešitve za ciprsko vprašanje; opozarja, da 
Evropska unija temelji na načelih lojalnega 
sodelovanja in medsebojne solidarnosti 
med njenimi državami članicami in da se 
mora Turčija kot država kandidatka 
zavezati k umirjenim odnosom z Evropsko 
unijo in vsemi njenimi državami članicami; 
opozarja tudi, da je predsedstvo Svetu 
Evropske unije določeno v Pogodbi o 
Evropski uniji; 

Or. en
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Predlog spremembe 330
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k resnim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami, opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 

27. kritizira izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k umirjenim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami; opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 

Or. de

Predlog spremembe 331
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k resnim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami, opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 

27. je seznanjen z izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k umirjenim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami; opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 
Komisijo in Svet tudi poziva, naj 
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zamrzneta odnose s Turčijo; 

Or. nl

Predlog spremembe 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k resnim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami, opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 

27. je globoko pretresen zaradi izjave
Turčije, da bo zamrznila odnose s 
predsedstvom Evropske unije v drugi 
polovici leta 2012, če do takrat ne bo 
rešitve za ciprsko vprašanje; opozarja, da 
Evropska unija temelji na načelih lojalnega 
sodelovanja in medsebojne solidarnosti 
med njenimi državami članicami in da se 
mora Turčija kot država kandidatka 
zavezati k umirjenim odnosom z Evropsko 
unijo in vsemi njenimi državami članicami; 
opozarja tudi, da je predsedstvo Svetu 
Evropske unije določeno v Pogodbi o 
Evropski uniji; 

Or. de

Predlog spremembe 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
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medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k resnim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami, opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 

medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k umirjenim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami, še posebej v 
zvezi z njenim predsedstvom po 
rotacijskem sistemu; opozarja tudi, da je 
predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k resnim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami, opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje, in meni, da takšno stališče 
Turčije ni združljivo z njenim statusom 
države kandidatke; opozarja, da Evropska 
unija temelji na načelih lojalnega 
sodelovanja in medsebojne solidarnosti 
med njenimi državami članicami in da se 
mora Turčija kot država kandidatka 
zavezati k umirjenim odnosom z Evropsko 
unijo in vsemi njenimi državami članicami,
opozarja tudi, da je predsedstvo Svetu 
Evropske unije določeno v Pogodbi o 
Evropski uniji; 

Or. it

Predlog spremembe 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k resnim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami, opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo 
zamrznila odnose s predsedstvom 
Evropske unije v drugi polovici leta 2012, 
če do takrat ne bo rešitve za ciprsko 
vprašanje; opozarja, da Evropska unija 
temelji na načelih lojalnega sodelovanja in 
medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija 
kot država kandidatka zavezati k umirjenim
odnosom z Evropsko unijo in vsemi 
njenimi državami članicami, opozarja tudi, 
da je predsedstvo Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji; 
vseeno meni, da bi uspešen zaključek 
potekajočih pogajanj omogočil celovite 
odnose med Turčijo in novo partnersko 
državo, zato poziva vse strani, naj odločno 
podprejo prizadevanja generalnega 
sekretarja OZN, tako da bo lahko združen 
in zvezni Ciper z dvema skupnostma in 
dvema območjema julija 2012 prevzel 
predsedovanje Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 336
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poudarja, da bo uspešen zaključek 
tekočega procesa v OZN za rešitev za 
Ciper omogočil novi partnerski državi, ki 
bo v tem primeru ustanovljena na tem 
otoku, da v drugi polovici leta 2012 
prevzame predsedstvo Evropskega sveta; v 
zvezi s tem opozarja, da je Turčija že 
izrazila pripravljenost za vzpostavitev 
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odnosov z novo državo, ki bo nastala na 
osnovi celovite rešitve; 

Or. en

Predlog spremembe 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander grof 
Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 
obrambni agenciji; 

28. obžaluje dejstvo, da je sporazum 
Berlin plus o sodelovanju med Evropsko 
unijo in zvezo Nato blokiran zaradi 
nasprotovanja Turčije ciprski udeležbi v 
tej zvezi ter nasprotovanja Cipra turškemu 
sodelovanju v skupni obrambni in 
varnostni politiki in Evropski obrambni 
agenciji; poziva Turčijo in Ciper, naj 
začneta resnični politični dialog o ukrepih 
za gradnjo zaupanja, ki bodo zagotovili 
vzajemno varnost in opredelili skupne 
strateške cilje za Evropo in Turčijo v vsej 
regiji; 

Or. en

Predlog spremembe 338
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 

28. obžaluje, da je strateško sodelovanje 
med Evropsko unijo in zvezo Nato onkraj 
sporazuma Berlin plus dejansko 
blokirano zaradi negativnega stališča 
Turčije; 
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obrambni agenciji; 

Or. en

Predlog spremembe 339
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato 
s tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 
obrambni agenciji; 

28. poziva Turčijo, naj glede na nedavni 
razvoj dogodkov v mednarodnih odnosih 
zapusti zvezo Nato; 

Or. nl

Predlog spremembe 340
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 
obrambni agenciji; 

28. poziva k pragmatičnemu sodelovanju 
med Evropsko unijo in zvezo Nato, ki bo 
preseglo spor med Turčijo in Ciprom, in 
upa, da se bodo odnosi med EU in zvezo 
Nato hitro normalizirali; poziva Turčijo, 
naj preneha ovirati sodelovanje med EU 
in zvezo Nato; 

Or. en

Predlog spremembe 341
Geoffrey Van Orden
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Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 
obrambni agenciji; 

28. priznava pomembno vlogo Turčije kot 
ključne zaveznice zveze Nato in se zaveda, 
da je treba nujno rešiti ciprsko vprašanje, 
da bodo vse ovire za stike, oživitev in 
sodelovanje v tej zvezi presežene; 

Or. en

Predlog spremembe 342
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 
obrambni agenciji; 

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra; 

Or. en

Predlog spremembe 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
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dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 
obrambni agenciji; 

dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra; 

Or. nl

Predlog spremembe 344
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 
obrambni agenciji; 

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra; 

Or. bg

Predlog spremembe 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 
obrambni agenciji; 

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj istočasno 
umakne svoj veto na sodelovanje Turčije v 
Evropski obrambni agenciji; 

Or. en
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Predlog spremembe 346
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 
obrambni agenciji; 

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na status Turčije kot opazovalke v 
Evropski obrambni agenciji; 

Or. en

Predlog spremembe 347
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v Evropski 
obrambni agenciji; 

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra, in posledično 
poziva Republiko Ciper, naj umakne svoj 
veto na sodelovanje Turčije v dejavnostih
Evropske obrambne agencije; 

Or. en

Predlog spremembe 348
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki ga je razglasila Velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena 
in meni, da bi moralo izboljšanje 
dvostranskih odnosov med državami voditi 
k odpravi te grožnje; 

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov, in 
poziva k hitremu napredku pri preseganju 
starih sporov glede teritorialnih pravic v 
Egejskem morju; 

Or. en

Predlog spremembe 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki ga je razglasila Velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena 
in meni, da bi moralo izboljšanje 
dvostranskih odnosov med državami voditi 
k odpravi te grožnje; 

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov, in 
poziva grški in turški parlament, naj 
umakneta predloga, sprejeta 1. oziroma 8. 
junija 1995; 

Or. en

Predlog spremembe 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
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dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki ga je razglasila Velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena in 
meni, da bi moralo izboljšanje 
dvostranskih odnosov med državami voditi 
k odpravi te grožnje; 

dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; izraža 
veliko zaskrbljenost glede tega, da grožnja 
casus belli proti Grčiji, ki jo je razglasila 
velika narodna skupščina Turčije, še ni bila 
umaknjena, in meni, da bi moralo 
izboljšanje dvostranskih odnosov med 
državami voditi k odpravi te grožnje; 

Or. it

Predlog spremembe 351
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Jürgen 
Klute

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki ga je razglasila Velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena in 
meni, da bi moralo izboljšanje 
dvostranskih odnosov med državami voditi 
k odpravi te grožnje; 

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki jo je razglasila velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena in 
da Turčija ni prenehala izpodbijati grških 
kopenskih, morskih in zračnih meja (ter 
meja letalskega informativnega območja), 
ki so določene v državnih pogodbah in 
konvencijah, in meni, da bi moralo 
izboljšanje dvostranskih odnosov med 
državami voditi k odpravi te grožnje; 

Or. el

Predlog spremembe 352
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki ga je razglasila Velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena in 
meni, da bi moralo izboljšanje 
dvostranskih odnosov med državami voditi 
k odpravi te grožnje; 

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki jo je razglasila velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena, in 
meni, da bi moralo izboljšanje 
dvostranskih odnosov med državami voditi 
k odpravi te grožnje; odločno poziva 
turško vlado, naj sprejme ukrepe za 
ohranjanje dvokulturnega značaja turških 
otokov Gökceada (Imbros) in Bozcaada 
(Tenedos) ter naj se zlasti spoprime s 
težavami, s katerimi se srečujejo 
pripadniki grške manjšine pri 
izobraževanju in lastninskih pravicah; 

Or. en

Predlog spremembe 353
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki ga je razglasila Velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena in 
meni, da bi moralo izboljšanje 
dvostranskih odnosov med državami voditi 
k odpravi te grožnje; 

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki jo je razglasila velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena, in 
meni, da bi moralo izboljšanje 
dvostranskih odnosov med državami voditi 
k odpravi te grožnje; pričakuje, da bo 
Turčija prenehala neprestano kršiti grški 
zračni prostor in teritorialne vode, pa tudi 
končala prelete grških otokov; 

Or. el
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Predlog spremembe 354
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Georgios Kumucakos (Georgios 
Koumoutsakos), Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki ga je razglasila Velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena in 
meni, da bi moralo izboljšanje 
dvostranskih odnosov med državami voditi 
k odpravi te grožnje; 

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še 
dodatno okrepili prizadevanja za 
izboljšanje dvostranskih odnosov; vendar 
obžaluje, da grožnja casus belli proti 
Grčiji, ki jo je razglasila velika narodna 
skupščina Turčije, še ni bila umaknjena, in 
meni, da bi moralo izboljšanje 
dvostranskih odnosov med državami voditi 
k odpravi te grožnje; poziva, naj turška 
vlada ustavi ponavljajoče se kršitve 
grškega zračnega prostora in prelete 
turških vojaških letal prek grških otokov; 

Or. en

Predlog spremembe 355
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis 
Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou)

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. meni, da morata vladi Grčije in 
Turčije sprejeti dolgotrajne zahteve po 
zmanjšanju nakupov orožja, s čimer bi 
omogočili preusmeritev nerazumno 
visokih izdatkov za ta namen v doseganje 
različnih socialnih ciljev v obeh državah, 
predvsem v trenutku, ko je mednarodna 
gospodarska kriza na vrhuncu; 

Or. el
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Predlog spremembe 356
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. opozarja, da tovrstne grožnje, pa tudi 
ponavljajoči se vdori v teritorialne vode in 
zračni prostor sosednjih držav niso 
združljivi z načelom dobrih sosedskih 
odnosov; poudarja, da se mora Turčija 
kot država kandidatka brezpogojno 
zavezati dobrim sosedskim odnosom in 
mirnemu reševanju sporov v skladu z 
listino Združenih narodov, po potrebi pa 
se zateči po pomoč k Meddržavnemu 
sodišču; 

Or. en

Predlog spremembe 357
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 29 а (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poziva Turčijo, naj spoštuje zaveze, ki 
jih je sprejela v Pogodbi iz Ankare z dne 
18. oktobra 1925, in plača odškodnino, 
predvideno v tej pogodbi, vključno z 
obrestmi, ki običajno nastanejo v skladu z 
mednarodnim pravom, bolgarskim 
beguncem iz vzhodne Trakije in njihovim 
potomcem, katerih premoženje je bilo 
zaplenjeno med drugo balkansko vojno 
leta 1913; meni, da bi spoštovanje teh 
mednarodnih zavez, ki jih je Turčija 
sprejela, pomenilo pomemben korak 
naprej; 
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Or. bg

Predlog spremembe 358
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke, ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše 
in ratificira to konvencijo; opozarja na 
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper v skladu s to 
konvencijo; 

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; meni, da 
rešitve posameznih ozemeljskih sporov
lahko temeljijo na prostovoljnih omejitvah 
in kompromisih, doseženih na pogajanjih 
v duhu medsebojnega zaupanja, in da bi 
to omogočilo hiter pristop Turčije k tej 
konvenciji; 

Or. en

Predlog spremembe 359
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke, ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na 
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper v skladu s to 
konvencijo; 

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na 
suvereno pravico Republike Ciper, da išče 
in izkorišča naravne vire v svoji izključni 
ekonomski coni v skladu s pravnim redom 
EU in mednarodnim pravom, vključno s 
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to konvencijo; izraža globoko 
zaskrbljenost zaradi turških groženj 
Republiki Ciper in Turčijo poziva, naj se 
vzdrži vseh oblik groženj, virov 
nesporazumov in kršenja suverenih pravic 
Republike Ciper v njenih teritorialnih 
vodah, izključni ekonomski coni in 
zračnem prostoru; 

Or. en

Predlog spremembe 360
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke, ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na 
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper v skladu s to 
konvencijo; 

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na 
suverene pravice Republike Ciper, da išče 
in izkorišča naravne vire v svoji izključni 
ekonomski coni v skladu s pravnim redom 
EU in mednarodnim pravom, vključno s 
to konvencijo; izraža globoko 
zaskrbljenost zaradi nedavnih turških 
groženj Republiki Ciper in Turčijo poziva, 
naj se vzdrži vseh oblik groženj, virov 
nesporazumov in kršenja suverenih pravic 
Republike Ciper v njenih teritorialnih 
vodah, izključni ekonomski coni in 
zračnem prostoru; 

Or. en

Predlog spremembe 361
Charles Tannock
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Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke, ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na 
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper v skladu s to 
konvencijo; 

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na 
suverene pravice Republike Ciper, da išče 
in izkorišča naravne vire v svoji izključni 
ekonomski coni v skladu s pravnim redom 
EU in mednarodnim pravom, vključno s 
to konvencijo; izraža globoko 
zaskrbljenost zaradi nedavnih turških 
groženj Republiki Ciper in Turčijo poziva, 
naj se vzdrži vseh oblik groženj, virov 
nesporazumov in kršenja suverenih pravic 
Republike Ciper v njenih teritorialnih 
vodah, izključni ekonomski coni in 
zračnem prostoru; 

Or. en

Predlog spremembe 362
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke, ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper v skladu s to 
konvencijo; 

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; poudarja popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper v skladu s to konvencijo; 
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Or. en

Predlog spremembe 363
Kiriakos Mavronikolas (Kyriakos Mavronikolas), Maria Eleni Kopa (Maria Eleni 
Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke, ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na 
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper v skladu s to 
konvencijo; 

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
kandidatke ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na 
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper v skladu s to 
konvencijo in poudarja suverene pravice 
vseh držav članic Evropske unije v skladu 
z mednarodnim pravom; izraža globoko 
zaskrbljenost zaradi nedavnih turških 
groženj Republiki Ciper in Turčijo poziva, 
naj se vzdrži vseh oblik groženj, virov 
nesporazumov in kršenja suverenih pravic 
Republike Ciper v njenih teritorialnih 
vodah, izključni ekonomski coni in 
zračnem prostoru; 

Or. en

Predlog spremembe 364
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 
27 držav članic in vse druge države 
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kandidatke, ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na 
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper v skladu s to 
konvencijo; 

kandidatke ter da je ta konvencija del 
pravnega reda Evropske unije; zato poziva 
turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in 
ratificira to konvencijo; opozarja na 
popolno legitimnost izključne ekonomske 
cone Republike Ciper v skladu s to 
konvencijo in na pravico drugih držav na 
tem območju, da vzpostavijo svojo lastno 
izključno ekonomsko cono pod pogoji te 
konvencije; 

Or. el

Predlog spremembe 365
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta z normalizacijo odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; 

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta normalizacijo odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov, in 
Turčijo, naj ponovno odpre mejo, ki je 
neutemeljeno zaprta že od leta 1993; 

Or. en

Predlog spremembe 366
Jürgen Klute, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 
Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poudarja pomen stabilnih in 
kooperativnih odnosov med Turčijo in 
Irakom, zato Turčijo poziva, naj v celoti 
spoštuje iraško ozemeljsko celovitost in 
opusti vojaške operacije na ozemlju te 
države; opozarja na nedavne vojaške 
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grožnje miru in stabilnosti vse regije; 
poziva Turčijo, naj temeljito preuči 
posledice projekta v jugovzhodni Anatoliji 
na njene odnose s sosednjimi državami ter 
na edinstveno pokrajino in kulturno 
dediščino prizadetih pokrajin; 

Or. en

Predlog spremembe 367
László Tőkés

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta z normalizacijo odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; 

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta in si bolj prizadevata za
normalizacijo odnosov z brezpogojno 
ratifikacijo protokolov in odprtjem njune 
skupne meje; obe državi še opozarja, da so 
dobri sosedski odnosi v njunem skupnem 
interesu in da so nepogrešljivi za 
vzpostavitev miru, varnosti in stabilnosti v 
vsej regiji; 

Or. en

Predlog spremembe 368
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Jürgen 
Klute, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta z normalizacijo odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; 

31. poziva Turčijo, naj nadaljuje
normalizacijo odnosov z Armenijo z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; 
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Or. el

Predlog spremembe 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta z normalizacijo odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; 

31. poziva Turčijo, naj nadaljuje
normalizacijo odnosov z Armenijo z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; 

Or. de

Predlog spremembe 370
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta z normalizacijo odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; 

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta normalizacijo odnosov z 
ratifikacijo protokolov in odprtjem meje; 

Or. en

Predlog spremembe 371
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta z normalizacijo odnosov z 

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta normalizacijo odnosov z 



AM\888692SL.doc 211/268 PE478.719v01-00

SL

brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; 

brezpogojno ratifikacijo protokolov, 
podpisanih 10. oktobra 2009 v Švici, in 
poziva Turčijo, naj odpre mejo; 

Or. en

Predlog spremembe 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta z normalizacijo odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; 

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta normalizacijo odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; opozarja, da je Parlament, 
ki je edina institucija Evropske unije, 
katere člani so izvoljeni s splošnimi 
volitvami, v svoji resoluciji A2-33/87 
določil, da je priznanje genocida nad 
Armenci predpogoj za pristop Turčije k 
Evropski uniji; 

Or. it

Predlog spremembe 373
Sarah Ludford, Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew 
Duff

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta z normalizacijo odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; 

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
nadaljujeta normalizacijo odnosov z 
brezpogojno ratifikacijo protokolov in 
odprtjem meje; poziva ju, naj poskrbita, da 
bodo ugledni zgodovinarji izvedli študijo z 
namenom sporazumnega in 
nepristranskega poročila o množičnih 
pobojih Armencev leta 1915, in v tem 
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kontekstu ocenjuje, da francoski zakon, ki 
kriminalizira zanikanje genocida, ni v 
pomoč; 

Or. en

Predlog spremembe 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. meni, da je Turčija pomembna 
partnerica EU v črnomorski regiji, ki je 
strateškega pomena za EU; poziva 
Turčijo, naj podpre izvajanje politik in 
programov EU v tej regiji ter k temu 
dejavno prispeva; 

Or. en

Predlog spremembe 375
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. meni, da nepretrgan pritok turških 
državljanov na območje, ki ga Republika 
Ciper dejansko ne nadzoruje, nezakonito 
spreminja demografijo otoka, ogroža 
identiteto ciprskih Turkov, krši 
zakonodajo EU in ga je treba obravnavati 
v skladu z ženevsko konvencijo; 

Or. en
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Predlog spremembe 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. poziva Turčijo in Armenijo, naj 
ratificirata protokole o odprtju meja in 
sprožita nepristransko znanstveno 
preiskavo zgodovinskih evidenc in 
arhivov, države članice pa, naj se vzdržijo 
sprejemanja kazenske zakonodaje na 
osnovi spornih zgodovinskih dogodkov; 

Or. en

Predlog spremembe 377
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 31 а (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31а. poziva Turčijo, naj prizna genocid 
nad Armenci, ki je potekal med letoma 
1894 in 1915, in genocid nad Bolgari med 
zasedbo ozemlja v obdobju od leta 1396 do 
1913; 

Or. bg

Predlog spremembe 378
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. pozdravlja prizadevanja turških 
oblasti, da omejijo nezakonito 
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priseljevanje v sosednje države članice EU 
in v EU; ob tem izraža zaskrbljenost 
zaradi velikega števila nezakonitih 
priseljencev, ki so leta 2011 utonili v reki 
Marici na turški strani blizu meje z 
Bolgarijo, ter poziva k preiskavi in uvedbi 
preventivnih ukrepov; 

Or. en

Predlog spremembe 379
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da 
bi popolnoma in nediskriminatorno 
izpolnjevala svojo zavezo k dodatnem 
protokolu k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost izpolnjevanja zaveze
globoko vpliva na pogajalski proces in 
poziva turško vlado, naj nemudoma začne 
celovito izvajati protokol; 

32. je zaskrbljen nad položajem, ki Turčiji 
preprečuje, da bi izpolnjevala svojo 
obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvajanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da to globoko 
vpliva na pogajalski proces, in poziva 
grško vlado, vlado Republike Ciper in
turško vlado, naj sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za odstranitev ovir za napredek pri 
tej zadevi; 

Or. en

Predlog spremembe 380
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
popolnoma in nediskriminatorno 
izpolnjevala svojo zavezo k dodatnem 

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnjevala svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvajanja dodatnega 
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protokolu k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost izpolnjevanja zaveze
globoko vpliva na pogajalski proces in 
poziva turško vlado, naj nemudoma začne 
celovito izvajati protokol; 

protokola k dodatnem protokolu k 
pridružitvenemu sporazumu med Evropsko 
skupnostjo in Turčijo do vseh držav članic; 
opozarja, da njena nepripravljenost glede
izpolnjevanja obveznosti globoko vpliva na 
pogajalski proces, in poziva turško vlado, 
naj nemudoma začne celovito izvajati 
protokol; poziva države članice EU, naj 
izpolnijo obveznosti, izhajajoče iz 
pridružitvenega sporazuma ES-Turčija, ki 
turškim državljanom podeljuje svobodo 
gibanja, kar je potrdilo tudi Sodišče 
Evropske unije v zadevi Soysal; 

Or. en

Predlog spremembe 381
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
popolnoma in nediskriminatorno 
izpolnjevala svojo zavezo k dodatnem 
protokolu k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost izpolnjevanja zaveze
globoko vpliva na pogajalski proces in 
poziva turško vlado, naj nemudoma začne 
celovito izvajati protokol; 

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnjevala svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvajanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost glede izpolnjevanja 
obveznosti globoko vpliva na pogajalski 
proces, in poziva turško vlado, naj 
nemudoma začne celovito izvajati 
protokol; opozarja, da je priznanje vseh 
držav članic EU nujna prvina pristopnega 
procesa; glede na to Turčijo poziva, naj 
čim prej normalizira odnose z vsemi 
državami članicami EU, med drugim 
prekliče veto na članstvo držav članic EU 
v nekaterih mednarodnih organizacijah; 

Or. en
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Predlog spremembe 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
popolnoma in nediskriminatorno 
izpolnjevala svojo zavezo k dodatnem 
protokolu k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost izpolnjevanja zaveze
globoko vpliva na pogajalski proces in 
poziva turško vlado, naj nemudoma začne
celovito izvajati protokol; 

32. močno obžaluje nepripravljenost 
Turčije, da bi izpolnjevala svojo obveznost 
popolnega in nediskriminatornega 
izvajanja dodatnega protokola k 
pridružitvenemu sporazumu med Evropsko 
skupnostjo in Turčijo do vseh držav članic; 
opozarja, da njena nepripravljenost glede 
izpolnjevanja obveznosti neizogibno
globoko vpliva na pogajalski proces, in 
poziva turško vlado, naj nemudoma začne 
celovito izvajati protokol; 

Or. nl

Predlog spremembe 383
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
popolnoma in nediskriminatorno 
izpolnjevala svojo zavezo k dodatnem 
protokolu k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost izpolnjevanja zaveze
globoko vpliva na pogajalski proces in 
poziva turško vlado, naj nemudoma začne 
celovito izvajati protokol; 

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnjevala svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvajanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da bo njena 
nepripravljenost glede izpolnjevanja 
obveznosti še naprej blokirala pogajalski 
proces, in poziva turško vlado, naj 
nemudoma začne celovito izvajati 
protokol; 

Or. de
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Predlog spremembe 384
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
popolnoma in nediskriminatorno 
izpolnjevala svojo zavezo k dodatnem 
protokolu k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost izpolnjevanja zaveze
globoko vpliva na pogajalski proces in 
poziva turško vlado, naj nemudoma začne 
celovito izvajati protokol; 

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnjevala svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvajanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost glede izpolnjevanja 
obveznosti globoko vpliva na pogajalski 
proces, in poziva turško vlado, naj 
nemudoma začne celovito izvajati 
protokol; opozarja, da je priznanje vseh 
držav članic EU nujna prvina pristopnega 
procesa; poziva Turčijo, naj čim prej 
normalizira odnose z vsemi državami 
članicami EU, med drugim prekliče veto 
na članstvo držav članic EU v nekaterih 
mednarodnih organizacijah; 

Or. en

Predlog spremembe 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
popolnoma in nediskriminatorno 
izpolnjevala svojo zavezo k dodatnem 
protokolu k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost izpolnjevanja zaveze
globoko vpliva na pogajalski proces in 
poziva turško vlado, naj nemudoma začne 
celovito izvajati protokol; 

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnjevala svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvajanja dodatnega 
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med Evropsko skupnostjo in Turčijo do 
vseh držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost glede izpolnjevanja 
obveznosti globoko vpliva na pogajalski 
proces, in poziva turško vlado, naj 
nemudoma začne celovito izvajati 
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protokol; ugotavlja, da sklep Sveta EU z 
dne 26. aprila 2004 o Cipru še ni bil 
uresničen, zato poziva Svet EU, naj 
sprejme predlog Komisije v zvezi s tem; 

Or. en

Predlog spremembe 386
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. opozarja na razlike v razlagi med 
Evropsko komisijo in Turčijo, kar zadeva 
izvajanje dodatnega protokola k 
pridružitvenemu sporazumu ES-Turčija; 

Or. en

Predlog spremembe 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. znova poziva turško vlado, naj se ne 
obrača več na evropske državljane 
turškega porekla, saj bi lahko njena 
sporočila škodovala procesu njihove 
vključevanja v posameznih državah 
članicah; 

Or. en

Predlog spremembe 388
Jürgen Klute, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)
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Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. ponovno odločno in globoko obsoja
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij, in izraža popolno solidarnost 
s Turčijo; poziva države članice Evropske 
unije, naj v tesnem sodelovanju z 
evropskim koordinatorjem za boj proti 
terorizmu in Europolom ter ob ustreznem 
spoštovanju človekovih pravic, temeljnih 
svoboščin in mednarodnega prava 
okrepijo sodelovanje s Turčijo v boju proti 
terorizmu in proti organiziranemu 
kriminalu kot viru financiranja terorizma; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
omogočijo ustrezen informativen dialog in 
izmenjavo informacij s Turčijo o zahtevah 
Turčije za izročitev, ki jim ni mogoče 
ugoditi na pravni ali postopkovni podlagi; 

33. meni, da je mogoče kurdsko vprašanje 
rešiti samo kot politično vprašanje, ki 
zahteva politične odgovore, prizadevanje 
za spravo in pripravljenost za udeležbo v 
težavnem pogajalskem procesu; poziva 
države članice in Svet, naj odigrajo 
konstruktivno vlogo pri reševanju 
kurdskega vprašanja, spodbudijo turško 
vlado, naj se ustrezno odzove na potrebo 
po pogajanjih, in ponudijo mediacijo, če 
bo zaprošena; 

Or. en

Predlog spremembe 389
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. ponovno odločno in globoko obsoja 
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost s Turčijo; 
poziva države članice Evropske unije, naj v 
tesnem sodelovanju z evropskim 
koordinatorjem za boj proti terorizmu in 
Europolom ter ob ustreznem spoštovanju 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 

33. ponovno odločno in globoko obsoja 
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost s Turčijo; 
poudarja, da so teroristične akcije in 
nasilje Kurdske delavske stranke največja 
ovira za ustvarjanje političnega ozračja, ki 
bo omogočilo mirno rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vlado Turčije, naj to 
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mednarodnega prava okrepijo sodelovanje 
s Turčijo v boju proti terorizmu in proti 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Komisijo in 
države članice, naj omogočijo ustrezen 
informativen dialog in izmenjavo 
informacij s Turčijo o zahtevah Turčije za 
izročitev, ki jim ni mogoče ugoditi na 
pravni ali postopkovni podlagi; 

regijo zavaruje pred nezakonitimi 
oboroženimi silami in naj ustvari 
miroljubne okoliščine za udeležbo 
političnih osebnosti kurdskega izvora v 
svobodni in pluralistični razpravi; poziva 
države članice Evropske unije, naj v 
tesnem sodelovanju z evropskim 
koordinatorjem za boj proti terorizmu in 
Europolom ter ob ustreznem spoštovanju 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 
mednarodnega prava okrepijo sodelovanje 
s Turčijo v boju proti terorizmu in proti 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Komisijo in 
države članice, naj omogočijo ustrezen 
informativen dialog in izmenjavo 
informacij s Turčijo o zahtevah Turčije za 
izročitev, ki jim ni mogoče ugoditi na 
pravni ali postopkovni podlagi; 

Or. en

Predlog spremembe 390
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. ponovno odločno in globoko obsoja 
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost s Turčijo; 
poziva države članice Evropske unije, naj v 
tesnem sodelovanju z evropskim 
koordinatorjem za boj proti terorizmu in 
Europolom ter ob ustreznem spoštovanju 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 
mednarodnega prava okrepijo sodelovanje 
s Turčijo v boju proti terorizmu in proti 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Komisijo in 
države članice, naj omogočijo ustrezen 
informativen dialog in izmenjavo 

33. ponovno odločno in globoko obsoja 
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost s Turčijo; 
poziva države članice Evropske unije, naj v 
tesnem sodelovanju z evropskim 
koordinatorjem za boj proti terorizmu in 
Europolom ter ob ustreznem spoštovanju 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 
mednarodnega prava okrepijo sodelovanje 
s Turčijo v boju proti terorizmu in proti 
organiziranemu kriminalu ter njegovi 
trgovini z mamili kot viru financiranja 
terorizma; poziva Komisijo in države 
članice, naj omogočijo ustrezen 
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informacij s Turčijo o zahtevah Turčije za 
izročitev, ki jim ni mogoče ugoditi na 
pravni ali postopkovni podlagi; 

informativen dialog in izmenjavo 
informacij s Turčijo o zahtevah Turčije za 
izročitev, ki jim ni mogoče ugoditi na 
pravni ali postopkovni podlagi; 

Or. en

Predlog spremembe 391
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. ponovno odločno in globoko obsoja 
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost s Turčijo; 
poziva države članice Evropske unije, naj v 
tesnem sodelovanju z evropskim 
koordinatorjem za boj proti terorizmu in 
Europolom ter ob ustreznem spoštovanju 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 
mednarodnega prava okrepijo sodelovanje 
s Turčijo v boju proti terorizmu in proti 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Komisijo in 
države članice, naj omogočijo ustrezen 
informativen dialog in izmenjavo 
informacij s Turčijo o zahtevah Turčije za 
izročitev, ki jim ni mogoče ugoditi na 
pravni ali postopkovni podlagi; 

33. ponovno odločno in globoko obsoja 
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij; poziva države članice 
Evropske unije, naj v tesnem sodelovanju z 
evropskim koordinatorjem za boj proti 
terorizmu in Europolom ter ob ustreznem 
spoštovanju človekovih pravic, temeljnih 
svoboščin in mednarodnega prava okrepijo 
sodelovanje s Turčijo v boju proti 
terorizmu in proti organiziranemu 
kriminalu kot viru financiranja terorizma; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
omogočijo ustrezen informativen dialog in 
izmenjavo informacij s Turčijo o zahtevah 
Turčije za izročitev, ki jim ni mogoče 
ugoditi na pravni ali postopkovni podlagi; 
poziva Turčijo, naj se izogiba vsakemu 
neposrednemu ali posrednemu stiku z 
gibanjem Fethullaha Gülena; 

Or. nl

Predlog spremembe 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Ivo 
Vajgl
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Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. ponovno odločno in globoko obsoja 
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost s Turčijo; 
poziva države članice Evropske unije, naj v 
tesnem sodelovanju z evropskim 
koordinatorjem za boj proti terorizmu in 
Europolom ter ob ustreznem spoštovanju 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 
mednarodnega prava okrepijo sodelovanje 
s Turčijo v boju proti terorizmu in proti 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Komisijo in 
države članice, naj omogočijo ustrezen 
informativen dialog in izmenjavo 
informacij s Turčijo o zahtevah Turčije za 
izročitev, ki jim ni mogoče ugoditi na 
pravni ali postopkovni podlagi; 

33. ponovno odločno in globoko obsoja 
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost s Turčijo; 
poziva države članice Evropske unije, naj v 
tesnem sodelovanju z evropskim 
koordinatorjem za boj proti terorizmu in 
Europolom ter ob ustreznem spoštovanju 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 
mednarodnega prava okrepijo sodelovanje 
s Turčijo v boju proti terorizmu in proti 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Komisijo in 
države članice, naj omogočijo ustrezen 
informativen dialog in izmenjavo 
informacij s Turčijo o zahtevah Turčije za 
izročitev, če se nanašajo na resnične in 
verodostojne obtožbe o terorističnih 
dejanjih, ne pa na poskuse oviranja in 
utišanja legitimnih političnih dejavnosti, 
predstavnikov in oporečnikov; 

Or. en

Predlog spremembe 393
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. ponovno odločno in globoko obsoja 
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost s Turčijo; 
poziva države članice Evropske unije, naj v 
tesnem sodelovanju z evropskim 
koordinatorjem za boj proti terorizmu in 

33. ponovno odločno in globoko obsoja 
nenehno teroristično nasilje Kurdske 
delavske stranke, ki jo je Evropska unija 
uvrstila na seznam terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost s Turčijo; 
poziva države članice Evropske unije, naj v 
tesnem sodelovanju z evropskim 
koordinatorjem za boj proti terorizmu in 
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Europolom ter ob ustreznem spoštovanju 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 
mednarodnega prava okrepijo sodelovanje 
s Turčijo v boju proti terorizmu in proti 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Komisijo in 
države članice, naj omogočijo ustrezen 
informativen dialog in izmenjavo 
informacij s Turčijo o zahtevah Turčije za 
izročitev, ki jim ni mogoče ugoditi na 
pravni ali postopkovni podlagi; 

Europolom ter ob ustreznem spoštovanju 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 
mednarodnega prava okrepijo sodelovanje 
s Turčijo v boju proti terorizmu in proti 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Komisijo in 
države članice, naj omogočijo ustrezen 
informativen dialog in izmenjavo 
informacij s Turčijo o zahtevah Turčije za 
izročitev, ki jim ni mogoče ugoditi na 
pravni ali postopkovni podlagi, in poziva 
Turčijo, naj predstavi dobro utemeljene 
primere; 

Or. en

Predlog spremembe 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander grof 
Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. obžaluje zlorabe kazenskega 
zakonika in protiterorističnih zakonov za 
nadlegovanje, zapiranje in kriminalizacijo 
miroljubnih kurdskih komentatorjev, 
politikov, aktivistov in protestnikov, 
vključno z otroki; poziva turško vlado, naj 
spoštuje pravico do legitimnih 
komentarjev, političnih dejavnosti in 
miroljubnih protestov ter razveljavi 
zakonske določbe, kot so člen 220(6) in 
220(7) turškega kazenskega zakonika ter 
člen 2(2) protiterorističnega zakona; 

Or. en

Predlog spremembe 395
Birgit Schnieber-Jastram
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Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. izraža zaskrbljenost zaradi 
omejevanja svobode izražanja na osnovi 
strogega tolmačenja protiteroristične 
zakonodaje, zlasti zelo široke opredelitve 
terorizma v protiterorističnem zakonu, in 
poziva Turčijo, naj to zakonodajo znova 
preuči; 

Or. en

Predlog spremembe 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. ponovno odločno obsoja nenehno 
nasilje, povezano s kurdskim vprašanjem; 
poziva Komisijo in države članice, naj v 
skladu s pravom Skupnosti, 
köbenhavnskimi merili ter zlasti s 
temeljnimi pravicami in svoboščinami ter 
mednarodnim pravom pozovejo turško 
vlado, naj preuči svojo zakonodajo na 
področju boja proti terorizmu in 
kazenskega prava; poziva države članice, 
naj Kurdsko delavsko stranko (PKK) 
umakne z evropskega seznama 
terorističnih organizacij1, saj so člani 
kurdske skupnosti zaradi njene prisotnosti 
na tem seznamu v nekaterih državah 
članicah prepogosto obravnavani kot 
teroristi; 

Or. fr

                                               
1 Odločbi Sveta 2002/460/ES in 2002/334/ES; sodba Sodišča prve stopnje (sedmi senat) z dne 3. aprila 2008, 
PKK proti Svetu (zadeva T-229/02).
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Predlog spremembe 397
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
protiteroristična zakonodaja še vedno 
uporablja zelo široko in da obsodbe 
pogosto temeljijo na tajnem pričanju prič, 
ki ni na voljo odvetnikom obrambe, zlasti 
pri pregonu posameznikov zaradi 
domnevnega članstva v Uniji skupnosti 
Kurdistana (KCK); poziva turško vlado, 
naj opredelitev terorizma uskladi z 
mednarodnimi standardi in normami, 
predvsem načeloma zakonitosti in pravne
varnosti, ter čim prej ponovno pregleda 
obtožnice na podlagi te zakonodaje in 
zagotovi, da legitimna svoboda izražanja 
ne bo kriminalizirana; 

Or. en

Predlog spremembe 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. v zvezi s tem ocenjuje, da je tragedija 
v kraju Uludere, v kateri je umrlo 35 
nedolžnih žrtev, primer „nesreče“ in 
posledica boja proti terorizmu izključno z 
oboroženimi silami; poziva turško vlado, 
naj se opraviči družinam žrtev iz tega 
kraja in jim izplača odškodnino ter 
javnost obvešča o potekajočih preiskavah; 

Or. en
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Predlog spremembe 399
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina 
država kandidatka, ki za katero vizumski 
režim ni liberaliziran; poudarja pomen 
omogočanja dostopa do Evropske unije za 
poslovne ljudi, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic, da 
bi uvedle vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum 
ne začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 34
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Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina 
država kandidatka, ki za katero vizumski 
režim ni liberaliziran; poudarja pomen 
omogočanja dostopa do Evropske unije za 
poslovne ljudi, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic, da 
bi uvedle vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

34. poziva Turčijo, naj nemudoma podpiše 
in izvaja sporazum med Evropsko unijo in 
Turčijo o ponovnem sprejemu in zagotovi, 
da se polno izvajajo obstoječi dvostranski 
sporazumi, dokler sporazum ne začne 
veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; 

Or. nl

Predlog spremembe 401
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina 
država kandidatka, ki za katero vizumski 
režim ni liberaliziran; poudarja pomen 
omogočanja dostopa do Evropske unije za 
poslovne ljudi, akademike, študente in 
predstavnike civilne družbe; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic, da 

34. poziva Turčijo, naj nemudoma podpiše 
in izvaja sporazum med Evropsko unijo in 
Turčijo o ponovnem sprejemu in zagotovi, 
da se polno izvajajo obstoječi dvostranski 
sporazumi, dokler sporazum ne začne 
veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
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bi uvedle vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; 

Or. nl

Predlog spremembe 402
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi in akademike iz Turčije; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic, da 
bi uvedle vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
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upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

Or. en

Predlog spremembe 403
Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

34. je zaskrbljen nad dejstvom, da Turčija 
ostaja edina država kandidatka, za katero 
vizumski režim ni liberaliziran; poudarja 
pomen omogočanja dostopa do Evropske 
unije za poslovne ljudi, akademike, 
študente in predstavnike civilne družbe; 
podpira prizadevanja Komisije in držav 
članic, da bi uvedle vizumski zakonik, 
uskladile in poenostavile vizumske zahteve 
in odprle nova središča za izdajanje 
vizumov v Turčiji; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in izvaja sporazum 
med Evropsko unijo in Turčijo o 
ponovnem sprejemu in zagotovi, da se 
polno izvajajo obstoječi dvostranski 
sporazumi, dokler sporazum ne začne 
veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 
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Or. en

Predlog spremembe 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum 
ne začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Svet, naj Komisiji naroči, 
naj začne dialog o vizumih in opredeli 
urnik za liberalizacijo vizumskega režima; 
je seznanjen z zaključkom pogajanj med 
EU in Turčijo o sporazumu med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu ter s 
sklepi Sveta za pravosodje in notranje 
zadeve z dne 25. februarja 2011; poziva 
Turčijo in EU, naj v celoti spoštujeta svoje 
obveznosti v tej zadevi v skladu z 
mednarodnim pravom o človekovih 
pravicah, zlasti načelo nevračanja; 

Or. en

Predlog spremembe 405
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 34
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Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum 
ne začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; vendar poudarja, da sta takojšen 
podpis in izvajanje sporazuma med 
Evropsko unijo in Turčijo o ponovnem 
sprejemu s strani Turčije nujna 
predpogoja za poenostavitev vizumskih 
postopkov; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; 

Or. de

Predlog spremembe 406
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
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vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; meni, da določbe sporazuma 
o ponovnem sprejemu med EU in Turčijo 
ne smejo zniževati standardov, že 
vzpostavljenih v dvostranskih sporazumih; 
poudarja pomen krepitve sodelovanja med 
EU in Turčijo v zvezi z upravljanjem 
migracij in nadzorom na mejah, tudi glede 
na visok odstotek nezakonitih priseljencev, 
ki prek Turčije vstopajo na ozemlje EU; 
meni, da mora potem, ko bo sporazum o 
ponovnem sprejemu začel veljati, Svet 
Komisijo pooblastiti, da začne dialog o 
vizumih in pripravi načrt za liberalizacijo 
vizumskega režima; 

Or. en

Predlog spremembe 407
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
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zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen visokega 
odstotka nezakonitih priseljencev, ki prek 
Turčije vstopajo na ozemlje EU; meni, da 
mora potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

Or. bg

Predlog spremembe 408
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Marietta Gianaku (Marietta 
Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; opominja, da bo 
Turčija v obdobju 2011–2013 prejela 
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sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

539 milijonov EUR za programe
čezmejnega sodelovanja v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč; 
meni, da mora potem, ko bo sporazum o 
ponovnem sprejemu začel veljati, Svet 
Komisijo pooblastiti, da začne dialog o 
vizumih in pripravi načrt; 

Or. en

Predlog spremembe 409
Francisco José Millán Mon

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da je treba 
vizumsko politiko turške vlade, ki se 
nanaša na državljane tretjih držav, v večji 
meri uskladiti s politiko, ki jo izvaja 
Evropska unija; meni, da mora potem, ko 
bo sporazum o ponovnem sprejemu začel 
veljati, Svet Komisijo pooblastiti, da začne 
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dialog o vizumih in pripravi načrt; 

Or. es

Predlog spremembe 410
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij, bojem proti 
trgovini z ljudmi in nadzorom na mejah, 
tudi glede na visok odstotek nezakonitih 
priseljencev, ki prek Turčije vstopajo na 
ozemlje EU; meni, da mora potem, ko bo 
sporazum o ponovnem sprejemu začel 
veljati, Svet Komisijo pooblastiti, da začne 
dialog o vizumih in pripravi načrt za 
liberalizacijo vizumskega režima; 

Or. en

Predlog spremembe 411
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes
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Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije in 
zasedenega dela Cipra vstopajo na ozemlje 
EU; meni, da mora potem, ko bo sporazum 
o ponovnem sprejemu začel veljati, Svet 
Komisijo pooblastiti, da začne dialog o 
vizumih in pripravi načrt; 

Or. en

Predlog spremembe 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
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civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
sporazum o ponovnem sprejemu začeti
veljati istočasno s pooblastilom Sveta 
Komisiji, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt za liberalizacijo vizumskega 
režima; 

Or. en

Predlog spremembe 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander grof Lambsdorfski, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
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zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt za liberalizacijo vizumskega 
režima; 

Or. en

Predlog spremembe 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
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sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt za liberalizacijo vizumskega 
režima; 

Or. en

Predlog spremembe 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt za liberalizacijo vizumskega 
režima; 

Or. en
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Predlog spremembe 416
Cristian Silviu Buşoi

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 
kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt za liberalizacijo vizumskega 
režima; 

Or. en

Predlog spremembe 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. je seznanjen, da je Turčija edina država 34. obžaluje, da je Turčija edina država 
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kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da začne dialog o vizumih in 
pripravi načrt; 

kandidatka, za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja 
dostopa do Evropske unije za poslovne 
ljudi, akademike, študente in predstavnike 
civilne družbe; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic, da bi uvedle 
vizumski zakonik, uskladile in 
poenostavile vizumske zahteve in odprle 
nova središča za izdajanje vizumov v 
Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z 
upravljanjem migracij in nadzorom na 
mejah, tudi glede na visok odstotek 
nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije 
vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora 
potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo 
pooblastiti, da nemudoma začne dialog o 
vizumih in pripravi načrt; 

Or. en

Predlog spremembe 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. ugotavlja, da mora biti izplačilo 
sredstev Turčiji v okviru instrumenta za 
predpristopno pomoč povezano s 
konkretnim napredkom Turčije na 
področju boja proti nezakonitemu 
priseljevanju v Evropsko unijo in 
varovanja njenih meja z Grčijo in 
Bolgarijo; 

Or. de
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Predlog spremembe 419
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. pozdravlja napredek Turčije na 
področju obnovljivih virov energije in 
podpira nadaljnja prizadevanja za 
povečanje uporabe energije iz obnovljivih 
virov v vseh sektorjih; 

Or. en

Predlog spremembe 420
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Marietta Gianaku (Marietta 
Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. izraža zaskrbljenost zaradi 
dvostranskih sporazumov med Turčijo in 
sosednjimi državami – med drugim 
Pakistanom, Sudanom, Iranom, Sirijo, 
Libijo in nekdanjimi Sovjetskimi 
republikami osrednje Azije – o odpravi 
zahteve po turističnih vizumih, saj 
državljani teh držav, ki zakonito vstopijo v 
Turčijo, lahko postanejo nezakoniti 
priseljenci na ozemlju EU; 

Or. en

Predlog spremembe 421
Richard Howitt
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Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. obžaluje zamudo pri predložitvi 
zakonodaje o varstvu pravic beguncev in 
iskalcev azila veliki narodni skupščini 
Turčije in izraža zaskrbljenost zaradi 
ponavljajočih se poročil, da so 
posamezniki vrnjeni v države, kjer jim 
grozi mučenje ali druge kršitve človekovih 
pravic, potem ko jim je bilo samovoljno 
preprečeno, da bi zaprosili za azil; 

Or. en

Predlog spremembe 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. izraža zaskrbljenost zaradi 
samovoljnega onemogočanja vlog za azil 
in vračanja beguncev, iskalcev azila in 
drugih ljudi, ki morda potrebujejo zaščito; 
poziva vlado, naj zakonodajo o priporu, ki 
jo je Evropsko sodišče za človekove 
pravice v zadevi Abdolkhani in Karimina 
proti Turčiji označilo za nezakonito, 
uskladi z mednarodnimi standardi; poziva 
veliko narodno skupščino Turčije, naj 
sprejme celovit zakon v skladu z 
mednarodnimi standardi o varstvu in 
sprejemu, da se na območju turške 
jurisdikcije brez diskriminacije zaščitijo 
pravice vseh beguncev, iskalcev azila in 
drugih ljudi, ki morda potrebujejo zaščito; 

Or. en
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Predlog spremembe 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 34 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34b. je globoko zaskrbljen zaradi 
ponavljajočih se kršitev človekovih pravic 
beguncev, iskalcev azila in priseljencev na 
obeh straneh grško-turške meje, na 
kopnem in na morju, kjer delujejo tudi 
enote agencije FRONTEX; meni, da je 
projekt grških oblasti, ki nameravajo 
zgraditi 12,5 km dolg zid vzdolž turške 
meje, neprimeren ukrep za uravnavanje 
migracijskih tokov; 

Or. en

Predlog spremembe 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–
Italija, za energetsko varnost Evropske 
unije; meni, da bi bilo treba zaradi 
strateške vloge in potenciala Turčije, pa 
tudi zaradi naložb Evropske unije in 
nadaljnjega sodelovanja z Evropsko unijo 
vredno začeti pogajanja o poglavju 15 o
energiji zaradi nadaljnjega razvoja 
strateškega dialoga o energiji med 

črtano
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Evropsko unijo in Turčijo; 

Or. nl

Predlog spremembe 425
Kiriakos Mavronikolas (Kyriakos Mavronikolas), Maria Eleni Kopa (Maria Eleni 
Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo treba zaradi strateške 
vloge in potenciala Turčije, pa tudi zaradi 
naložb Evropske unije in nadaljnjega 
sodelovanja z Evropsko unijo vredno 
začeti pogajanja o poglavju 15 o energiji
zaradi nadaljnjega razvoja strateškega 
dialoga o energiji med Evropsko unijo in 
Turčijo; 

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
geografsko bližino državam Bližnjega 
vzhoda, bogatim z nafto; poudarja 
strateški pomen izgradnje plinovoda 
Nabucco in drugih plinovodov, kot je 
prihodnji povezovali plinovod Turčija–
Grčija–Italija, za energetsko varnost 
Evropske unije; meni, da bi bilo ob 
upoštevanju strateške vloge in potenciala 
Turčije – tudi za naložbe Evropske unije in
nadaljnje sodelovanje z Evropsko unijo –
ter ob ustreznem upoštevanju vsebine 
odstavka 30 tega poročila treba razmisliti, 
ali ne bi bilo smiselno začeti pogajanj o 
poglavju 15 o energiji z namenom
nadaljnjega razvoja strateškega dialoga o 
energiji med Evropsko unijo in Turčijo; 

Or. en

Predlog spremembe 426
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 35
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Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo treba zaradi strateške 
vloge in potenciala Turčije, pa tudi zaradi 
naložb Evropske unije in nadaljnjega 
sodelovanja z Evropsko unijo vredno 
začeti pogajanja o poglavju 15 o energiji
zaradi nadaljnjega razvoja strateškega 
dialoga o energiji med Evropsko unijo in 
Turčijo; 

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo načrtovanega plinovoda 
Nabucco in drugih plinovodov, kot je 
prihodnji povezovali plinovod Turčija–
Grčija–Italija, za energetsko varnost 
Evropske unije; poziva Turčijo in 
Azerbajdžan, naj opustita politiko 
osamitve Armenije, tako da jo 
sistematično izključujeta iz projektov, 
namenjenih zagotavljanju zanesljive 
oskrbe z energijo v EU; meni, da bi bilo ob 
upoštevanju strateške vloge in potenciala 
Turčije – tudi za naložbe Evropske unije in
nadaljnje sodelovanje z Evropsko unijo –
treba razmisliti, ali ne bi bilo smiselno 
začeti pogajanj o poglavju 15 o energiji z 
namenom nadaljnjega razvoja strateškega 
dialoga o energiji med Evropsko unijo in 
Turčijo; 

Or. en

Predlog spremembe 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
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drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo treba zaradi strateške 
vloge in potenciala Turčije, pa tudi zaradi 
naložb Evropske unije in nadaljnjega 
sodelovanja z Evropsko unijo vredno 
začeti pogajanja o poglavju 15 o energiji
zaradi nadaljnjega razvoja strateškega 
dialoga o energiji med Evropsko unijo in 
Turčijo; 

drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
opozarja na možnosti za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov v Turčiji, 
znatne vire sončne, vetrne in geotermalne 
energije ter možnosti za EU za uvoz 
električne energije iz obnovljivih virov iz 
Turčije prek visokonapetostnih 
daljnovodov z enosmernim tokom, kar ne 
bi prispevalo samo k naši zanesljivi oskrbi 
z energijo, temveč tudi k izpolnjevanju 
naših ciljev za obnovljive vire energije; 
meni, da bi bilo ob upoštevanju strateške 
vloge in potenciala Turčije – tudi za 
naložbe Evropske unije in nadaljnje 
sodelovanje z Evropsko unijo – treba 
razmisliti, ali ne bi bilo smiselno začeti 
pogajanj o poglavju 15 o energiji z 
namenom nadaljnjega razvoja strateškega 
dialoga o energiji med Evropsko unijo in 
Turčijo; 

Or. en

Predlog spremembe 428
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo treba zaradi strateške 
vloge in potenciala Turčije, pa tudi zaradi 
naložb Evropske unije in nadaljnjega 

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije,
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
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sodelovanja z Evropsko unijo vredno 
začeti pogajanja o poglavju 15 o energiji 
zaradi nadaljnjega razvoja strateškega 
dialoga o energiji med Evropsko unijo in 
Turčijo; 

Or. de

Predlog spremembe 429
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo treba zaradi strateške 
vloge in potenciala Turčije, pa tudi zaradi 
naložb Evropske unije in nadaljnjega
sodelovanja z Evropsko unijo vredno 
začeti pogajanja o poglavju 15 o energiji 
zaradi nadaljnjega razvoja strateškega 
dialoga o energiji med Evropsko unijo in 
Turčijo; 

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije kot 
glavne tranzitne države do kavkaških in 
kaspijskih naftnih in plinskih virov in na 
njeno bližino Iraku ter trgu s surovo nafto, 
ki se v njem razvija; poudarja strateško 
vlogo plinovoda Nabucco in drugih 
plinovodov, kot je prihodnji povezovali 
plinovod Turčija–Grčija–Italija, za 
evropsko energetsko varnost; meni, da bi 
bilo ob upoštevanju strateške vloge in 
potenciala Turčije – tudi za evropske
naložbe in sodelovanje – treba čimprej
začeti pogajanja o poglavju 15 (energija); 

Or. en

Predlog spremembe 430
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 35
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Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo treba zaradi strateške 
vloge in potenciala Turčije, pa tudi zaradi 
naložb Evropske unije in nadaljnjega 
sodelovanja z Evropsko unijo vredno 
začeti pogajanja o poglavju 15 o energiji
zaradi nadaljnjega razvoja strateškega 
dialoga o energiji zaradi nadaljnjega 
razvoja strateškega dialoga o energiji med 
Evropsko unijo in Turčijo; 

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo ob upoštevanju strateške 
vloge in potenciala Turčije – tudi za 
naložbe Evropske unije in nadaljnje 
sodelovanje z Evropsko unijo – treba 
razmisliti, ali ne bi bilo smiselno začeti 
pogajanj o poglavju 15 o energiji, če bo 
Turčija v celoti spoštovala suverene 
pravice Republike Ciper in ji nemudoma 
prenehala groziti, ob tem pa tudi 
spoštovala obveznosti iz pogajalskega 
okvira glede dobrih sosedskih odnosov in
miroljubnega reševanja sporov; 

Or. en

Predlog spremembe 431
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
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za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo treba zaradi strateške 
vloge in potenciala Turčije, pa tudi zaradi 
naložb Evropske unije in nadaljnjega 
sodelovanja z Evropsko unijo vredno 
začeti pogajanja o poglavju 15 o energiji
zaradi nadaljnjega razvoja strateškega 
dialoga o energiji zaradi nadaljnjega 
razvoja strateškega dialoga o energiji med 
Evropsko unijo in Turčijo; 

za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo ob upoštevanju strateške 
vloge in potenciala Turčije – tudi za 
naložbe Evropske unije in nadaljnje 
sodelovanje z Evropsko unijo – treba 
razmisliti, ali ne bi bilo smiselno začeti 
pogajanj o poglavju 15 o energiji, če bo 
Turčija v celoti spoštovala suverene 
pravice vseh držav članic, vključno s 
pravico Republike Ciper do izključne 
ekonomske cone, ob tem pa tudi 
spoštovala obveznosti iz pogajalskega 
okvira glede dobrih sosedskih odnosov in
miroljubnega reševanja sporov; 

Or. en

Predlog spremembe 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo treba zaradi strateške 
vloge in potenciala Turčije, pa tudi zaradi 
naložb Evropske unije in nadaljnjega 
sodelovanja z Evropsko unijo vredno 
začeti pogajanja o poglavju 15 o energiji
zaradi nadaljnjega razvoja strateškega 
dialoga o energiji med Evropsko unijo in 
Turčijo; 

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, 
preko katere poteka energetski koridor 
Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov, in na njeno 
strateško bližino Iraku ter trgu s surovo 
nafto, ki se v njem razvija; poudarja 
strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji 
povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, 
za energetsko varnost Evropske unije; 
meni, da bi bilo ob upoštevanju strateške 
vloge in potenciala Turčije – tudi za 
naložbe Evropske unije in nadaljnje 
sodelovanje z Evropsko unijo – treba 
razmisliti o začetku pogajanj o poglavju 15 
o energiji z namenom nadaljnjega razvoja 
strateškega dialoga o energiji med 
Evropsko unijo in Turčijo; 

Or. en
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Predlog spremembe 433
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot laične 
demokracije z večinskim muslimanskim 
prebivalstvom in pomembnega dejavnika 
na Bližnjem vzhodu, Zahodnem Balkanu, v 
Afganistanu in Pakistanu, v državah 
Južnega Kavkaza in na Afriškem rogu in 
kot vzora za demokratizacijo arabskih 
držav; podpira odločno stališče Turčije in
njeno zavezanost demokratičnim silam v 
Siriji ter opozarja na njeno pomembno 
vlogo pri varovanju sirskih beguncev; 
poziva Evropsko unijo in Turčijo, naj 
okrepita sedanji politični dialog o 
zunanjepolitičnih izbirah in ciljih v 
skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvarijo
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

Or. lt

Predlog spremembe 434
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
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političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; poudarja vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika, zlasti v okviru 
varnostne in obrambne politike, na 
Bližnjem vzhodu, Zahodnem Balkanu, v
Afganistanu in Pakistanu, v državah 
Južnega Kavkaza in na Afriškem rogu in 
kot vzora za demokratizacijo arabskih 
držav; podpira odločno stališče Turčije in 
njeno zavezanost demokratičnim silam v 
Siriji ter opozarja na njeno pomembno 
vlogo pri varovanju sirskih beguncev; 
poziva Evropsko unijo in Turčijo, naj 
okrepita sedanji politični dialog o 
zunanjepolitičnih izbirah in ciljih v 
skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvarijo
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

Or. en

Predlog spremembe 435
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo 
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu; 
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na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo 
in Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo 
in postopoma uskladi svojo zunanjo 
politiko s politiko Evropske unije, da se 
ustvari dragocene sinergije in okrepi 
možnost pozitivnega učinka; 

Or. en

Predlog spremembe 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza,
osrednje Azije in na Afriškem rogu ter na
njeno vlogo v procesu prehoda v 
demokracijo arabskih držav na 
pomembnih političnih področij, ki 
zajemajo politične reforme, gospodarske 
reform in izgradnjo institucij; podpira 
odločno stališče Turčije in njeno 
zavezanost demokratičnim silam v Siriji ter 
opozarja na njeno pomembno vlogo pri 
varovanju sirskih beguncev; poziva 
Evropsko unijo in Turčijo, naj okrepita 
sedanji politični dialog o zunanjepolitičnih 
izbirah in ciljih v skupnem interesu; 
spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo 
politiko v okviru dialoga in usklajevanja z 
Evropsko unijo in postopoma uskladi svojo 
zunanjo politiko s politiko Evropske unije, 
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da se ustvarijo dragocene sinergije in 
okrepi možnost pozitivnega učinka; 

Or. en

Predlog spremembe 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu in kot vodilne države 
v regiji z učinkovitim gospodarstvom in 
razvitimi demokratičnimi institucijami; 
podpira odločno stališče Turčije in njeno 
zavezanost demokratičnim silam v Siriji ter 
opozarja na njeno pomembno vlogo pri 
varovanju sirskih beguncev; poziva 
Evropsko unijo in Turčijo, naj okrepita 
sedanji politični dialog o zunanjepolitičnih 
izbirah in ciljih v skupnem interesu; 
spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo 
politiko v okviru dialoga in usklajevanja z 
Evropsko unijo in postopoma uskladi svojo 
zunanjo politiko s politiko Evropske unije, 
da se ustvarijo dragocene sinergije in 
okrepi možnost pozitivnega učinka; 

Or. en

Predlog spremembe 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 36
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Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo 
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo 
in Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu in kot vzora za 
demokratizacijo arabskih držav; poziva 
Evropsko unijo in Turčijo, naj okrepita 
sedanji politični dialog o zunanjepolitičnih 
izbirah in ciljih v skupnem interesu; 
spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo 
politiko v okviru dialoga in usklajevanja z 
Evropsko unijo in postopoma uskladi svojo 
zunanjo politiko s politiko Evropske unije, 
da se ustvarijo dragocene sinergije in 
okrepi možnost pozitivnega učinka; 

Or. nl

Predlog spremembe 439
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu in kot vzora za 
demokratizacijo arabskih držav; izraža 
podporo prizadevanjem Turčije, da bi 
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demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

prispevala k napredku v dialogu na visoki 
ravni in sodelovanja med Afganistanom 
in Pakistanom, ter pozdravlja istanbulski 
proces za izboljšanje regionalnega 
sodelovanja med Afganistanom in 
njegovimi sosedami; podpira odločno 
stališče Turčije in njeno zavezanost
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih državljanov; poziva Evropsko unijo 
in Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvarijo
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

Or. en

Predlog spremembe 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu in kot vzora za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in njeno 
zavezanost demokratičnim silam v Siriji ter 
opozarja na njeno pomembno vlogo pri 
varovanju sirskih beguncev, ob tem pa 
poudarja, da se trenutna politika Turčije 
do Sirije razlikuje od politike, ki jo do 
Sirije vodi EU; poziva Evropsko unijo in 
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razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvarijo
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

Or. it

Predlog spremembe 441
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu; podpira odločno 
stališče Turčije in njeno zavezanost
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvarijo
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

Or. en
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Predlog spremembe 442
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo 
in postopoma uskladi svojo zunanjo 
politiko s politiko Evropske unije, da se 
ustvari dragocene sinergije in okrepi 
možnost pozitivnega učinka; 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu in kot vzora za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in njeno 
zavezanost demokratičnim silam v Siriji ter 
opozarja na njeno pomembno vlogo pri 
varovanju sirskih beguncev; poziva 
Evropsko unijo in Turčijo, naj okrepita 
sedanji politični dialog o zunanjepolitičnih 
izbirah in ciljih v skupnem interesu; 

Or. en

Predlog spremembe 443
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Ana Gomes, Antonija Prvanova 
(Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
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pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo 
in postopoma uskladi svojo zunanjo 
politiko s politiko Evropske unije, da se 
ustvari dragocene sinergije in okrepi 
možnost pozitivnega učinka; 

pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu in kot vzora za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in njeno 
zavezanost demokratičnim silam v Siriji ter 
opozarja na njeno pomembno vlogo pri 
varovanju sirskih beguncev; poziva 
Evropsko unijo in Turčijo, naj okrepita 
sedanji politični dialog o zunanjepolitičnih 
izbirah in ciljih v skupnem interesu; 
spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo 
politiko v okviru dialoga z Evropsko unijo 
in okrepi usklajevanje svoje zunanje 
politike s politiko Evropske unije, da se 
ustvarijo dragocene sinergije in okrepi 
možnost pozitivnega učinka; 

Or. en

Predlog spremembe 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu in kot vira navdiha za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in njeno 
zavezanost demokratičnim silam v Siriji ter 
opozarja na njeno pomembno vlogo pri 
varovanju sirskih beguncev; poziva 
Evropsko unijo in Turčijo, naj okrepita 
sedanji politični dialog o zunanjepolitičnih 
izbirah in ciljih v skupnem interesu; 
spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo 
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dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko 
s politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

politiko v okviru dialoga in usklajevanja z 
Evropsko unijo, da se ustvarijo dragocene 
sinergije in okrepi možnost pozitivnega 
učinka; 

Or. en

Predlog spremembe 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo 
in postopoma uskladi svojo zunanjo 
politiko s politiko Evropske unije, da se 
ustvari dragocene sinergije in okrepi 
možnost pozitivnega učinka; 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
skupno zunanjo in varnostno politiko 
Evropske unije ter njeno sosedsko politiko; 
opozarja na vlogo Turčije kot pomembnega 
dejavnika na Bližnjem vzhodu, Zahodnem 
Balkanu, v Afganistanu in Pakistanu, v 
državah Južnega Kavkaza in na Afriškem 
rogu in kot možnega vzora za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in njeno 
zavezanost demokratičnim silam v Siriji ter 
opozarja na njeno pomembno vlogo pri 
varovanju sirskih beguncev; poziva 
Evropsko unijo in Turčijo, naj okrepita 
sedanji politični dialog o zunanjepolitičnih 
vrednotah, izbirah in ciljih v skupnem 
interesu; spodbuja Turčijo, naj razvije 
svojo zunanjo in varnostno politiko v 
okviru njene soodvisnosti z Evropsko 
unijo; 

Or. en

Predlog spremembe 446
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake
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Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 
demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu in kot partnerja
arabskih držav v prehodu v demokracijo; 
podpira odločno stališče Turčije in njeno 
zavezanost demokratičnim silam v Siriji ter 
opozarja na njeno pomembno vlogo pri 
varovanju sirskih beguncev; poziva 
Evropsko unijo in Turčijo, naj okrepita 
sedanji politični dialog o zunanjepolitičnih 
izbirah in ciljih v skupnem interesu; 
spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo 
politiko v okviru dialoga in usklajevanja z 
Evropsko unijo in postopoma uskladi svojo 
zunanjo politiko s politiko Evropske unije, 
da se ustvarijo dragocene sinergije in 
okrepi možnost pozitivnega učinka; 

Or. en

Predlog spremembe 447
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu, in kot vzor za 

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s 
političnega kot geografskega vidika, za 
zunanjo in sosedsko politiko Evropske 
unije; opozarja na vlogo Turčije kot 
pomembnega dejavnika na Bližnjem 
vzhodu, Zahodnem Balkanu, v Afganistanu 
in Pakistanu, v državah Južnega Kavkaza 
in na Afriškem rogu in kot vzora za 
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demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo
demokratičnim silam v Siriji ter opozarja 
na njeno pomembno vlogo pri varovanju 
sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in 
Turčijo, naj okrepita sedanji politični 
dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih 
v skupnem interesu; spodbuja Turčijo, naj 
razvije svojo zunanjo politiko v okviru 
dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo in 
postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s 
politiko Evropske unije, da se ustvari
dragocene sinergije in okrepi možnost 
pozitivnega učinka; 

demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in njeno 
zavezanost demokratičnim silam v Siriji ter 
opozarja na njeno pomembno vlogo pri 
varovanju sirskih beguncev; poziva 
Evropsko unijo in Turčijo, naj okrepita 
sedanji politični dialog o zunanjepolitičnih 
izbirah in ciljih v skupnem interesu; 
spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo 
politiko v okviru dialoga in usklajevanja z 
Evropsko unijo in postopoma uskladi svojo 
zunanjo politiko s politiko Evropske unije, 
da se ustvarijo dragocene sinergije in 
okrepi možnost pozitivnega učinka; v zvezi 
s tem ugotavlja, da Turčija v tem trenutku 
še vedno spodkopava sankcije Evropske 
unije proti Iranu; 

Or. nl

Predlog spremembe 448
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. poziva Turčijo kot glavno uvoznico 
iranske nafte, naj začne izvajati embargo 
na nafto, ki ga je EU sprejela za Iran 
zaradi njegovega jedrskega programa, in 
poziva vse demokracije in njihove 
zaveznike, naj Turčiji pomagajo poiskati 
nadomestne vire nafte; 

Or. en

Predlog spremembe 449
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. opominja na pomen tesnega 
usklajevanja in sodelovanja med Turčijo 
in EU glede širjenja jedrskega orožja v 
Iranu ter meni, da lahko Turčija odigra 
pomembno in konstruktivno vlogo pri 
omogočanju in spodbujanju dialoga z 
Iranom o čimprejšnji rešitvi in pri 
zagotavljanju polne podpore ukrepom 
proti Iranu; 

Or. en

Predlog spremembe 450
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. opozarja, da želi Turčija navdihovati 
države v južnem sosedstvu pri 
demokratičnem prehodu in 
družbenoekonomskih reformah ter jim 
pomagati na tej poti; ugotavlja, da bi s 
sodelovanjem turških institucij in 
nevladnih organizacij v instrumentih 
evropske sosedske politike dosegli 
edinstvene sinergije, zlasti na področjih, 
kot sta izgradnja institucij in razvoj civilne 
družbe; meni, da mora praktično 
sodelovanje dopolnjevati strukturiran 
dialog med EU in Turčijo, da bi lahko 
usklajevali svoje sosedske politike; 

37. opozarja, da želi Turčija navdihovati 
države v južnem sosedstvu pri 
demokratičnem prehodu in 
družbenoekonomskih reformah ter jim 
pomagati na tej poti; ugotavlja, da bi s 
sodelovanjem turških institucij in 
nevladnih organizacij v instrumentih 
evropske sosedske politike dosegli 
edinstvene sinergije, zlasti na področjih, 
kot sta izgradnja institucij in družbeno-
gospodarski razvoj ter razvoj civilne 
družbe; meni, da mora praktično 
sodelovanje dopolnjevati strukturiran 
dialog med EU in Turčijo, da bi lahko 
usklajevali svoje sosedske politike; 

Or. en

Predlog spremembe 451
Emine Bozkurt
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Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. poudarja pomen vzpostavljanja 
medosebnih odnosov, zato poziva 
Komisijo, naj oblikuje programe, 
namenjene stikom med državljani Turčije 
in EU na različnih področjih; 

Or. en

Predlog spremembe 452
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. opozarja, da je Turčija samo od leta 
2007 od Evropske unije prejela skoraj 4 
milijarde EUR finančne pomoči; 
ugotavlja, da je Komisija v obdobju od 
leta 2001 do 2013 Turčiji dodelila 2,5 
milijard EUR; zato predlaga, da se 
sredstva razvojne pomoči Turčiji 
nemudoma prenehajo zagotavljati; 

Or. nl

Predlog spremembe 453
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. poudarja, da je Turčija strateški 
partner EU v črnomorski regiji; poziva 
Turčijo, naj podpre in dejavno sodeluje 
pri izvajanju politik in ukrepov Evropske 
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unije v črnomorski regiji; 

Or. lt

Predlog spremembe 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da je Turčija ratificirala 
Izbirni protokol h Konvenciji proti 
mučenju; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 455
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da je Turčija ratificirala 
Izbirni protokol h Konvenciji proti
mučenju; 

38. pozdravlja, da je Turčija ratificirala 
Izbirni protokol h Konvenciji proti 
mučenju, in poziva k čimprejšnjemu 
sprejetju domačega mehanizma za 
izvajanje; 

Or. en

Predlog spremembe 456
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 38
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Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da je Turčija ratificirala 
Izbirni protokol h Konvenciji proti
mučenju; 

38. pozdravlja, da je Turčija ratificirala 
Izbirni protokol h Konvenciji proti 
mučenju; poziva turško vlado, naj pripravi 
zahtevani akt za prenos Izbirnega 
protokola h Konvenciji proti mučenju v 
nacionalno zakonodajo; poziva Turčijo, 
naj omogoči obiske opazovalcev iz 
nacionalnih in mednarodnih organov v 
vseh zaporih; 

Or. en

Predlog spremembe 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Katarína 
Neveďalová, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da je Turčija ratificirala 
Izbirni protokol h Konvenciji proti 
mučenju; 

38. pozdravlja, da je Turčija ratificirala 
Izbirni protokol h Konvenciji proti 
mučenju, in poziva Turčijo, naj hitro 
prenese njegove zahteve v nacionalno 
zakonodajo; poziva Turčijo, naj 
mednarodnim opazovalcem dovoli obisk 
svojih zaporov; 

Or. en

Predlog spremembe 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. ponovno poziva turško vlado, naj 
podpiše in predloži v ratifikacijo statut 

39. pričakuje, da bo turška vlada brez 
odlašanja podpisala in ratificirala statut 
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Mednarodnega kazenskega sodišča in s tem 
dodatno poveča prispevek Turčije h
globalnemu multilateralnemu sistemu in 
okrepi sodelovanje v tem sistemu; 

Mednarodnega kazenskega sodišča in s tem 
nadgradila svoje sodelovanje v
globalnemu multilateralnemu sistemu ter 
pripomogla k njegovi okrepitvi z dajanjem 
zgleda ostalim udeležencem v tej regiji; 

Or. de

Predlog spremembe 459
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 39 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39a. opozarja na pomen celovitega 
spremljanja izvajanja instrumenta za 
predpristopno pomoč, da se opredelijo 
prednostni cilji in projekti v Turčiji v 
skladu s pristopnimi merili, ki jih mora 
izpolniti; 

Or. en

Predlog spremembe 460
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 39 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39a. poziva Komisijo, Svet in Turčijo, naj 
pristopna pogajanja nemudoma ustavijo; 

Or. nl

Predlog spremembe 461
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)
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Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
visoki predstavnici Unije za zunanje 
zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednici Komisije, 
generalnemu sekretarju Sveta Evrope, 
predsedniku Evropskega sodišča za 
človekove pravice, vladam in parlamentom 
držav članic ter vladi in parlamentu 
Republike Turčije.

40. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
visoki predstavnici Unije za zunanje 
zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednici Komisije, 
generalnemu sekretarju Sveta Evrope, 
predsedniku Evropskega sodišča za 
človekove pravice, generalnemu 
sekretarju Združenih narodov, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi in 
parlamentu Republike Turčije.

Or. bg


