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Pozměňovací návrh 1
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 10.2 a 14.2 
Smlouvy o Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá předchozí usnesení, 
zejména na usnesení o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2010 ze dne 9. března 
20111, usnesení o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2011 ze dne 29. března 
20122 a usnesení o výhledu do roku 2020 
pro ženy v Turecku ze dne 22. května 
20123,

– s ohledem na svá předchozí usnesení, 
zejména na usnesení se dne 18. června 
1987, usnesení o zprávě o pokroku Turecka 
za rok 2010 ze dne 9. března 20111, 
usnesení o zprávě o pokroku Turecka za 
rok 2011 ze dne 29. března 20122

a usnesení o výhledu do roku 2020 
pro ženy v Turecku ze dne 22. května 
20123,

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá předchozí usnesení, – s ohledem na svá předchozí usnesení, 
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zejména na usnesení o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2010 ze dne 9. března 
20111, usnesení o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2011 ze dne 29. března 
20122 a usnesení o výhledu do roku 2020 
pro ženy v Turecku ze dne 22. května 
20123,

zejména na usnesení o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2010 ze dne 9. března 
20111, usnesení o zprávě o pokroku 
Turecka za rok 2011 ze dne 29. března 
20122, usnesení o výhledu do roku 2020 
pro ženy v Turecku ze dne 22. května 
20123 a usnesení o dokumentu 
„Rozšíření: politiky, kritéria a strategické 
zájmy EU“4 ze dne 22. listopadu 2012,
__________________
4 Přijaté texty, P7_TA(2012)0453 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rámec pro jednání 
s Tureckem ze dne 3. října 2005,

– s ohledem na rámec pro jednání 
s Tureckem ze dne 3. října 2005 
a prohlášení Evropského společenství 
a jeho členských států ze dne 21. září 
2005,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Sophocles Sophocleous

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na protiprohlášení 
Evropského společenství a jeho členských 
států ze dne 21. září 2005,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení o arménsko-
tureckých vztazích ze dne 18. června 1987 
a usnesení o zahájení jednání s Tureckem 
ze dne 28. září 2005,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že poté co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a že zahájení takových jednání 
je výchozím bodem dlouhodobého 

– s ohledem na skutečnost, že poté, co 
Rada schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a že zahájení takových jednání 
je výchozím bodem nekonečné ságy,



PE504.377v01-00 6/118 AM\926673CS.doc

CS

procesu s otevřeným koncem založeného 
na nestranných a přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem,

Or. nl

Pozměňovací návrh 9
Adrian Severin

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že poté co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a že zahájení takových jednání 
je výchozím bodem dlouhodobého procesu 
s otevřeným koncem založeného 
na nestranných a přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem,

– s ohledem na skutečnost, že poté, co 
Rada schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a že zahájení takových jednání 
je výchozím bodem procesu založeného 
na nestranných a přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Salvador Sedó i Alabart

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že poté co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a že zahájení takových jednání 
je výchozím bodem dlouhodobého procesu 
s otevřeným koncem založeného 
na nestranných a přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem,

– s ohledem na skutečnost, že poté, co 
Rada schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a že zahájení takových jednání 
je výchozím bodem procesu založeného 
na nestranných a přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem,
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Or. en

Pozměňovací návrh 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že poté co Rada 
schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a že zahájení takových jednání 
je výchozím bodem dlouhodobého procesu 
s otevřeným koncem založeného 
na nestranných a přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem,

– s ohledem na skutečnost, že poté, co 
Rada schválila rámec pro jednání, byla dne 
3. října 2005 zahájena přístupová jednání 
s Tureckem, a že zahájení takových jednání 
je výchozím bodem dlouhodobého procesu 
s otevřeným koncem založeného 
na nestranných a přesně vymezených 
podmínkách a závazku k provádění 
reforem, přičemž společným cílem 
je dosáhnout plného členství v EU, které 
by bylo uděleno hned po splnění kritérií 
tohoto členství,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a k postupnému sbližování s EU 
a že by tyto snahy měly být vnímány jako 
příležitost pro Turecko, aby pokračovalo 
v modernizaci a konsolidaci a v dalším 
zdokonalování svých demokratických 
orgánů, dodržování zásad právního státu 
a lidských práv a základních svobod,

s ohledem na skutečnost, že se Turecko 
zavázalo k reformám a k postupnému 
sbližování s EU a že by tyto snahy měly 
být vnímány jako příležitost pro Turecko, 
aby pokračovalo v modernizaci 
a konsolidaci a v dalším zdokonalování 
svých demokratických orgánů, dodržování 
zásad právního státu a lidských práv 
a základních svobod,
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a k postupnému sbližování s EU 
a že by tyto snahy měly být vnímány jako 
příležitost pro Turecko, aby pokračovalo 
v modernizaci a konsolidaci a v dalším 
zdokonalování svých demokratických 
orgánů, dodržování zásad právního státu 
a lidských práv a základních svobod,

– s ohledem na skutečnost, že se Turecko 
zavázalo k reformám, musí se také zdržet 
veškerých hrozeb vůči členským státům 
EU, a tím udržovat dobré sousedské 
vztahy a směřovat k postupnému 
sbližování s EU; tyto snahy by měly být 
vnímány jako příležitost pro Turecko, aby 
pokračovalo v modernizaci a konsolidaci 
a v dalším zdokonalování svých 
demokratických orgánů, dodržování zásad 
právního státu a lidských práv a základních 
svobod,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a k postupnému sbližování s EU 
a že by tyto snahy měly být vnímány jako 
příležitost pro Turecko, aby pokračovalo 
v modernizaci a konsolidaci a v dalším 
zdokonalování svých demokratických
orgánů, dodržování zásad právního státu 
a lidských práv a základních svobod,

– s ohledem na skutečnost, že se Turecko 
zavázalo k reformám, dobrým sousedským 
vztahům a k postupnému sbližování s EU 
a že by tyto snahy měly být vnímány jako 
příležitost pro Turecko, aby pokračovalo 
v modernizaci a konsolidaci a v dalším 
zdokonalování svých demokratických 
orgánů, dodržování zásad právního státu 
a lidských práv a základních svobod; 
s ohledem na to, že se Turecku vůbec 
nedaří těchto cílů dosáhnout a že tím 
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prokazuje, že nemá nikterak v úmyslu 
k EU v budoucnu přistoupit, a ani toho 
nebude schopno;

Or. nl

Pozměňovací návrh 15
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na vzrůstající počet případů 
porušování svobody projevu; s ohledem 
na stále neuspokojivou situaci v oblasti 
náboženských a kulturních menšin, 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že EU by měla 
zůstat měřítkem pro turecké reformy,

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 17
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Právní východisko 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že EU by měla
zůstat měřítkem pro turecké reformy,

– s ohledem na skutečnost, že EU může
zůstat jedním z hlavních měřítek
pro turecké reformy,

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že základní 
podmínkou vstupu do EU, která je 
společenstvím založeným na sdílených 
hodnotách, opravdové spolupráci 
a vzájemné solidaritě všech jeho 
členských států, zůstává v souladu se 
závěry ze zasedání Evropské rady 
z prosince 2006 i nadále splnění všech 
kodaňských kritérií a dostatečná integrační 
kapacita EU,

– s ohledem na to, že v souladu se závěry 
zasedání Evropské rady z prosince 2006 je 
základní podmínkou vstupu do EU
i nadále splnění všech kodaňských kritérií 
a dostatečná integrační kapacita EU;
s ohledem na to, že Turecko nikdy nesplní 
všechna kritéria, že toho nebude schopno, 
ani je nebude ochotno splnit, a proto by 
k EU nikdy přistoupit nemělo,

Or. nl

Pozměňovací návrh 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Právní východisko 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že základní 
podmínkou vstupu do EU, která je 
společenstvím založeným na sdílených 
hodnotách, opravdové spolupráci 
a vzájemné solidaritě všech jeho členských 

– s ohledem na to, že základní podmínkou 
vstupu do EU, která je společenstvím 
založeným na sdílených hodnotách, 
opravdové spolupráci a vzájemné solidaritě 
všech jeho členských států, zůstává 
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států, zůstává v souladu se závěry 
ze zasedání Evropské rady z prosince 2006
i nadále splnění všech kodaňských kritérií 
a dostatečná integrační kapacita EU,

i nadále splnění všech kodaňských kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Renate Sommer

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že Turecko má nejvyšší 
počet uvězněných novinářů na světě, 
přičemž toto omezování svobody názoru 
a svobody tisku je porušením základní 
zásady kodaňských kritérií,

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Renate Sommer

Návrh usnesení
Právní východisko -11 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že turecké soudy 
v současné době řadí mezi „teroristy“ 
přibližně 3 000 studentů,

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Adrian Severin

Návrh usnesení
Právní východisko 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že v květnu 
2012 byla zahájena „pozitivní agenda“ 
na podporu a doplnění procesu 
vyjednávání prostřednictvím rozšířené 
spolupráce v řadě oblastí společného 
zájmu,

– s ohledem na skutečnost, že v květnu 
2012 byla zahájena „pozitivní agenda“ 
na doplnění a podporu přístupových 
jednání prostřednictvím rozšířené 
spolupráce v řadě oblastí společného 
zájmu,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že v květnu 
2012 byla zahájena „pozitivní agenda“ 
na podporu a doplnění procesu vyjednávání 
prostřednictvím rozšířené spolupráce 
v řadě oblastí společného zájmu,

s ohledem na skutečnost, že v květnu 2012 
byla zahájena „pozitivní agenda“ na 
podporu a doplnění procesu vyjednávání 
prostřednictvím rozšířené spolupráce 
v řadě oblastí společného zájmu; 
s ohledem na to, že tato iniciativa není 
náhradou přístupových jednání, nýbrž 
jejich doplňkem,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že v květnu 
2012 byla zahájena „pozitivní agenda“ 
na podporu a doplnění procesu vyjednávání 
prostřednictvím rozšířené spolupráce 
v řadě oblastí společného zájmu,

s ohledem na skutečnost, že v květnu 2012 
byla zahájena „naivní agenda“ na podporu 
a doplnění procesu vyjednávání 
prostřednictvím rozšířené spolupráce 
v řadě oblastí společného zájmu,
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Or. nl

Pozměňovací návrh 25
Renate Sommer

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Rada 
ve svých závěrech ze dne 11. prosince 
2012 podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 týkající 
se soudnictví a základních práv a kapitola 
24 týkající se práva, svobody 
a bezpečnosti, které by měly být řešeny 
v časné fázi jednání, aby byla k dispozici 
jasná měřítka a co nejvíce času na 
vypracování nezbytných právních 
předpisů, zřízení orgánů a dosažení 
hmatatelných výsledků při provádění,

– s ohledem na skutečnost, že Rada 
ve svých závěrech ze dne 11. prosince 
2012 podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Rada 
ve svých závěrech ze dne 11. prosince 
2012 podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 týkající se 
soudnictví a základních práv a kapitola 24 

– s ohledem na skutečnost, že Rada 
ve svých závěrech ze dne 11. prosince 
2012 podpořila nový přístup Komise
týkající se jednacího rámce pro nové 
kandidátské státy, který v politice rozšíření 
klade na první místo dodržování zásad 
právního státu, a potvrdila, že 
ve vyjednávacím procesu hraje ústřední 
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týkající se práva, svobody a bezpečnosti, 
které by měly být řešeny v časné fázi 
jednání, aby byla k dispozici jasná měřítka 
a co nejvíce času na vypracování 
nezbytných právních předpisů, zřízení 
orgánů a dosažení hmatatelných výsledků 
při provádění,

úlohu kapitola 23 týkající se soudnictví 
a základních práv a kapitola 24 týkající se 
práva, svobody a bezpečnosti, které by 
měly být řešeny v časné fázi jednání, aby 
byla k dispozici jasná měřítka a co nejvíce 
času na vypracování nezbytných právních 
předpisů, zřízení orgánů a dosažení 
hmatatelných výsledků při provádění,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Rada 
ve svých závěrech ze dne 11. prosince 
2012 podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 týkající se 
soudnictví a základních práv a kapitola 24 
týkající se práva, svobody a bezpečnosti, 
které by měly být řešeny v časné fázi 
jednání, aby byla k dispozici jasná měřítka 
a co nejvíce času na vypracování 
nezbytných právních předpisů, zřízení 
orgánů a dosažení hmatatelných výsledků 
při provádění,

s ohledem na skutečnost, že Rada ve svých 
závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, který 
se však netýká Turecka, a potvrdila, 
že ve vyjednávacím procesu hraje ústřední 
úlohu kapitola 23 týkající se soudnictví 
a základních práv a kapitola 24 týkající se 
práva, svobody a bezpečnosti, které by 
měly být řešeny v časné fázi jednání, aby 
byla k dispozici jasná měřítka a co nejvíce 
času na vypracování nezbytných právních 
předpisů, zřízení orgánů a dosažení 
hmatatelných výsledků při provádění,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Adrian Severin

Návrh usnesení
Právní východisko 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu
hraje ústřední úlohu kapitola 23 týkající se 
soudnictví a základních práv a kapitola 24 
týkající se práva, svobody a bezpečnosti, 
které by měly být řešeny v časné fázi 
jednání, aby byla k dispozici jasná měřítka 
a co nejvíce času na vypracování 
nezbytných právních předpisů, zřízení 
orgánů a dosažení hmatatelných výsledků 
při provádění,

s ohledem na skutečnost, že Rada ve svých 
závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 týkající se 
soudnictví a základních práv a kapitola 24 
týkající se práva, svobody a bezpečnosti, 
které by měly být zahájeny v časné fázi 
jednání, aby byla k dispozici jasná měřítka 
a co nejvíce času na vypracování 
nezbytných právních předpisů, zřízení 
orgánů a dosažení hmatatelných výsledků 
při provádění,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Rada ve 
svých závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 týkající se 
soudnictví a základních práv a kapitola 24 
týkající se práva, svobody a bezpečnosti, 
které by měly být řešeny v časné fázi 
jednání, aby byla k dispozici jasná měřítka 
a co nejvíce času na vypracování 
nezbytných právních předpisů, zřízení 
orgánů a dosažení hmatatelných výsledků 
při provádění,

s ohledem na skutečnost, že Rada ve svých 
závěrech ze dne 11. prosince 2012 
podpořila nový přístup Komise, který 
v politice rozšíření klade na první místo 
dodržování zásad právního státu, 
a potvrdila, že ve vyjednávacím procesu 
hraje ústřední úlohu kapitola 23 týkající se 
soudnictví a základních práv a kapitola 24 
týkající se práva, svobody a bezpečnosti, 
které by měly být řešeny v časné fázi 
jednání, aby byla k dispozici jasná měřítka 
a co nejvíce času na vypracování 
nezbytných právních předpisů, zřízení 
orgánů a dosažení hmatatelných výsledků 
při provádění; s ohledem na to, že 
dosavadní výsledky jsou méně než 
uspokojivé,
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Or. nl

Pozměňovací návrh 30
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že v Turecku došlo 
k řadě soudních, legislativních, 
institucionálních a praktických reforem;  
vzhledem k tomu, že množství 
dlouhodobých problémů týkajících se 
zejména výkonu justice v Turecku má 
však i nadále vážný negativní dopad 
na uplatňování lidských práv a svobodu 
projevu v Turecku, stejně jako na vnímání 
nezávislosti a nestrannosti justičního 
systému veřejností; vzhledem k tomu, že 
v důsledku těchto problémů byla zahájena 
celá řada soudních řízení proti 
novinářům, aktivistům a intelektuálům;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že ve své 
strategii rozšíření z roku 2012 Komise 
došla k závěru, že Turecko je díky svému 
hospodářství, strategické poloze a důležité 
úloze v regionu pro Evropskou unii 
klíčovou zemí a že proces přistoupení 
zůstává nejvhodnějším rámcem pro 
podporu reforem v Turecku souvisejících 
s EU; s ohledem na skutečnost, že Komise 

– s ohledem na skutečnost, že Komise 
zcela správně vyjádřila obavy ohledně 
nedostatečného pokroku Turecka v plnění 
politických kritérií,
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vyjádřila obavy ohledně nedostatečného 
pokroku Turecka v plnění politických 
kritérií,

Or. nl

Pozměňovací návrh 32
Adrian Severin

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že ve své 
strategii rozšíření z roku 2012 Komise 
došla k závěru, že Turecko je díky svému
hospodářství, strategické poloze a důležité 
úloze v regionu pro Evropskou unii 
klíčovou zemí a že proces přistoupení 
zůstává nejvhodnějším rámcem pro 
podporu reforem v Turecku souvisejících 
s EU; s ohledem na skutečnost, že Komise 
vyjádřila obavy ohledně nedostatečného 
pokroku Turecka v plnění politických 
kritérií,

s ohledem na skutečnost, že ve své strategii 
rozšíření z roku 2012 Komise došla 
k závěru, že Turecko je, pokud jde o jeho
hospodářství, strategickou polohu
a důležitou úlohu v regionu, pro 
Evropskou unii klíčovou zemí a že proces 
přistoupení zůstává nejvhodnějším rámcem 
pro podporu reforem v Turecku 
souvisejících s EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že ve své 
strategii rozšíření z roku 2012 Komise 
došla k závěru, že Turecko je díky svému 
hospodářství, strategické poloze a důležité 
úloze v regionu pro Evropskou unii 
klíčovou zemí a že proces přistoupení 
zůstává nejvhodnějším rámcem 

– s ohledem na skutečnost, že ve své 
strategii rozšíření z roku 2012 Komise 
došla k závěru, že Turecko je díky svému 
hospodářství, strategické poloze a důležité 
úloze v regionu pro Evropskou unii 
klíčovou zemí; s ohledem na skutečnost, 
že Komise vyjádřila obavy ohledně 
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pro podporu reforem v Turecku 
souvisejících s EU; s ohledem 
na skutečnost, že Komise vyjádřila obavy 
ohledně nedostatečného pokroku Turecka 
v plnění politických kritérií,

nedostatečného pokroku Turecka v plnění 
politických kritérií,

Or. nl

Pozměňovací návrh 34
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že ve své 
strategii rozšíření z roku 2012 Komise 
došla k závěru, že Turecko je díky svému 
hospodářství, strategické poloze a důležité 
úloze v regionu pro Evropskou unii 
klíčovou zemí a že proces přistoupení 
zůstává nejvhodnějším rámcem
pro podporu reforem v Turecku 
souvisejících s EU; s ohledem 
na skutečnost, že Komise vyjádřila obavy 
ohledně nedostatečného pokroku Turecka 
v plnění politických kritérií,

– s ohledem na skutečnost, že ve své 
strategii rozšíření z roku 2012 Komise 
došla k závěru, že Turecko je díky svému 
hospodářství, strategické poloze a důležité 
úloze v regionu pro Evropskou unii 
klíčovou zemí a že proces přistoupení 
zůstává jedním z nejvhodnějších rámců
pro podporu reforem v Turecku; s ohledem 
na skutečnost, že Komise vyjádřila obavy 
ohledně nedostatečného pokroku Turecka 
v plnění politických kritérií,

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Richard Howitt

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že ve své 
strategii rozšíření z roku 2012 Komise 
došla k závěru, že Turecko je díky svému 
hospodářství, strategické poloze a důležité 
úloze v regionu pro Evropskou unii 

– s ohledem na skutečnost, že ve své 
strategii rozšíření z roku 2012 Komise 
došla k závěru, že Turecko je díky svému 
hospodářství, strategické poloze a důležité 
úloze v regionu pro Evropskou unii 
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klíčovou zemí a že proces přistoupení
zůstává nejvhodnějším rámcem pro 
podporu reforem v Turecku souvisejících 
s EU; s ohledem na skutečnost, že Komise 
vyjádřila obavy ohledně nedostatečného 
pokroku Turecka v plnění politických 
kritérií,

klíčovou zemí a že postup jednání, jehož 
konečným cílem je přistoupení k EU,
zůstává jediným rámcem pro podporu 
reforem v Turecku souvisejících s EU; 
s ohledem na skutečnost, že Komise 
vyjádřila obavy ohledně nedostatečného 
pokroku Turecka v plnění politických 
kritérií,

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Adrian Severin

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že Komise vyjádřila 
obavy ohledně nedostatečného pokroku 
Turecka v plnění politických kritérií,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Adrian Severin

Návrh usnesení
Právní východisko -14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pokrok, kterého Turecko 
dosáhlo v oblasti reformy ústavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Emine Bozkurt
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Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
sedmým rokem stále neuplatňuje
ustanovení dohody o přidružení mezi EU 
a Tureckem a dodatkového protokolu 
k této dohodě,

– s ohledem na skutečnost, že Turecko 
stále ještě neuplatnilo všechna ustanovení
dodatkového protokolu k dohodě 
o přidružení mezi EU a Tureckem a že 
Evropská unie stále ještě nepodnikla 
veškeré kroky ke zrušení izolace tureckých 
Kypřanů, jak je stanoveno v závěrech 
Rady EU ze dne 26. dubna 2004, ačkoli 
turečtí Kypřané již několikrát dali jasně 
najevo, že by se chtěli stát součástí Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
sedmým rokem stále neuplatňuje 
ustanovení dohody o přidružení mezi EU 
a Tureckem a dodatkového protokolu 
k této dohodě,

– s ohledem na skutečnost, že Turecko 
stále ještě neuplatnilo všechna ustanovení
dodatkového protokolu k dohodě 
o přidružení mezi EU a Tureckem a že 
Evropská unie stále ještě nepodnikla 
veškeré nezbytné kroky ke zrušení izolace 
tureckých Kypřanů, jak je stanoveno 
v závěrech Rady EU ze dne 26. dubna 
2004,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Adrian Severin

Návrh usnesení
Právní východisko 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
sedmým rokem stále neuplatňuje
ustanovení dohody o přidružení mezi EU 
a Tureckem a dodatkového protokolu 
k této dohodě,

– s ohledem na skutečnost, že jak Turecko, 
tak i EU uplatnily ustanovení dohody 
o přidružení mezi EU a Tureckem 
a dodatkového protokolu k této dohodě 
zatím pouze částečně,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
sedmým rokem stále neuplatňuje 
ustanovení dohody o přidružení mezi EU 
a Tureckem a dodatkového protokolu 
k této dohodě,

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
sedmým rokem stále neuplatňuje 
ustanovení dohody o přidružení mezi EU 
a Tureckem a dodatkového protokolu 
k této dohodě, což jen dokazuje, že vůbec 
nechce, a ani nebude schopno přistoupit 
k EU,

Or. nl

Pozměňovací návrh 42
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
sedmým rokem stále neuplatňuje 
ustanovení dohody o přidružení mezi EU 
a Tureckem a dodatkového protokolu 
k této dohodě,

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
sedmým rokem stále neuplatňuje 
ustanovení dohody o přidružení mezi EU 
a Tureckem a dodatkového protokolu 
k této dohodě, a neexistují ani náznaky, 
že by tak chtělo učinit v budoucnu; 
s ohledem na to, že neuplatňování 
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dodatkového protokolu neúprosně brání 
jakémukoli dalšímu pokroku v procesu 
přistoupení Turecka k EU,

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
sedmým rokem stále neuplatňuje 
ustanovení dohody o přidružení mezi EU 
a Tureckem a dodatkového protokolu 
k této dohodě,

– s ohledem na skutečnost, že Turecko již 
sedmým rokem stále neuplatňuje 
ustanovení dohody o přidružení mezi EU 
a Tureckem a dodatkového protokolu 
k této dohodě, a s ohledem na to, že závěry 
Rady EU ze dne 26. dubna 2004 o Kypru 
stále nebyly naplněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že je třeba, aby 
Turecko v souladu s mezinárodním 
právem a rezolucemi OSN ve svém 
vlastním zájmu a v zájmu posílení stability 
a podpory dobrých sousedských vztahů 
a pozitivního politického a hospodářského 
partnerství zvýšilo úsilí o vyřešení 
nevyřešených dvoustranných problémů 
se svými nejbližšími sousedy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že na základě 
stanovených postupů a v souladu se 
schváleným rámcem pro jednání by měly 
být bezodkladně otevřeny kapitoly jednání, 
u nichž byla ukončena technická 
příprava;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na hospodářskou provázanost 
mezi Evropskou unií a Tureckem 
a na skutečnost, že objem obchodu mezi 
EU a Tureckem v roce 2011 dosáhl výše 
120 miliard,

– s ohledem na to, že objem obchodu mezi 
EU a Tureckem v roce 2011 dosáhl výše 
120 miliard,

Or. nl

Pozměňovací návrh 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Právní východisko 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na hospodářskou provázanost – s ohledem na hospodářskou provázanost 



PE504.377v01-00 24/118 AM\926673CS.doc

CS

mezi Evropskou unií a Tureckem a na 
skutečnost, že objem obchodu mezi EU 
a Tureckem v roce 2011 dosáhl výše 120 
miliard,

mezi Evropskou unií a Tureckem a na 
skutečnost, že objem obchodu mezi EU 
a Tureckem v roce 2011 dosáhl výše 
120 miliard; s ohledem na stávající 
problémy, které brání účinnému 
fungování celní unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ismail Ertug

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
26. dubna 2004,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Právní východisko 18a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na hodnocení Komise, 
že po vzniku tureckého Úřadu pro účetní 
a auditní standardy došlo k výraznému 
pokroku v oblasti práva společností, 
zatímco nové zákony týkající se řízení 
společností a vztahů mezi akcionáři 
a jejich příslušnými společnostmi nejsou 
v souladu s právem EU a vedou k většímu 
zasahování státu do řízení společnostní 
tím, že dávají Radě pro kapitálové trhy 
větší pravomoci ke kontrole společností,

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Návrh usnesení
Právní východisko 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že by Turecko 
mohlo hrát klíčovou úlohu při rozšiřování 
zdrojů energie a tras pro přepravu ropy 
a zemního plynu ze sousedních zemí do 
EU,

– s ohledem na skutečnost, že by Turecko 
mohlo hrát klíčovou úlohu při rozšiřování 
zdrojů energie a tras pro přepravu 
ropy, zemního plynu a elektřiny 
ze sousedních zemí do EU; s ohledem 
na možnost, aby z bohatých zdrojů 
obnovitelné energie mělo při budování 
udržitelného hospodářství s nízkým 
obsahem uhlíku prospěch jak Turecko, 
tak i EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Adrian Severin

Návrh usnesení
Právní východisko 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na skutečnost, že by Turecko 
mohlo hrát klíčovou úlohu při rozšiřování 
zdrojů energie a tras pro přepravu ropy 
a zemního plynu ze sousedních zemí do 
EU,

– s ohledem na skutečnost, že Turecko 
hraje klíčovou úlohu při rozšiřování zdrojů 
energie a tras pro přepravu ropy a zemního 
plynu ze sousedních zemí do EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Adrian Severin
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Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že Turecko hraje 
při vytváření mostu mezi Evropskou unií, 
severní Afrikou, jižním Kavkazem 
a Blízký východem klíčovou 
geostrategickou úlohu; s ohledem na vliv 
Turecka na Blízkém východě a v severní 
Africe,

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Právní východisko 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategický význam dialogu 
a spolupráce s Tureckem, pokud jde 
o stabilitu, demokracii a bezpečnost, 
zejména se zřetelem na situaci v celé 
oblasti Blízkého východu; s ohledem 
na skutečnost, že Turecko důrazně 
a opakovaně odsoudilo násilí syrského 
režimu proti civilnímu obyvatelstvu a že 
poskytuje nezbytnou humanitární pomoc 
Syřanům, kteří prchají před násilím 
ze země,

– s ohledem na strategický význam dialogu 
a spolupráce s Tureckem, pokud jde 
o stabilitu, demokracii a bezpečnost, 
zejména se zřetelem na situaci v celé 
oblasti Blízkého východu; s ohledem 
na zásadní úlohu Turecka jakožto zdroje 
inspirace pro demokratizaci arabských 
zemí v základních oblastech, jako jsou 
politické a hospodářské reformy 
a vytvoření institucionální kapacity; 
s ohledem na skutečnost, že Turecko 
důrazně a opakovaně odsoudilo násilí 
syrského režimu proti civilnímu 
obyvatelstvu a že poskytuje nezbytnou 
humanitární pomoc Syřanům, kteří prchají 
před násilím ze země,

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Laurence J.A.J. Stassen
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Návrh usnesení
Právní východisko 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategický význam dialogu 
a spolupráce s Tureckem, pokud jde 
o stabilitu, demokracii a bezpečnost, 
zejména se zřetelem na situaci v celé 
oblasti Blízkého východu; s ohledem 
na skutečnost, že Turecko důrazně 
a opakovaně odsoudilo násilí syrského 
režimu proti civilnímu obyvatelstvu a že 
poskytuje nezbytnou humanitární pomoc 
Syřanům, kteří prchají před násilím 
ze země,

– s ohledem na beznadějnost dialogu 
a spolupráce s Tureckem, pokud jde 
o stabilitu, demokracii a bezpečnost, 
zejména se zřetelem na situaci v celé 
oblasti Blízkého východu; s ohledem 
na skutečnost, že Turecko důrazně 
a opakovaně odsoudilo násilí syrského 
režimu proti civilnímu obyvatelstvu a že 
poskytuje nezbytnou humanitární pomoc 
Syřanům, kteří prchají před násilím 
ze země,

Or. nl

Pozměňovací návrh 55
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Právní východisko 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že je nutné, aby
Turecko a Arménie bezpodmínečnou 
ratifikací protokolů a otevřením hranic 
přistoupily k normalizaci vzájemných 
vztahů,

– s ohledem na to, že Turecko a Arménie 
budou schopny své vztahy normalizovat 
pouze tehdy, když Turecko uzná genocidu 
Arménů,

Or. nl

Pozměňovací návrh 56
Ismail Ertug

Návrh usnesení
Právní východisko 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že je nutné, aby Turecko 
a Arménie bezpodmínečnou ratifikací 
protokolů a otevřením hranic přistoupily 
k normalizaci vzájemných vztahů,

– s ohledem na to, že je nutné, aby Turecko 
a Arménie bezpodmínečnou ratifikací 
protokolů a otevřením hranic přistoupily 
k normalizaci vzájemných vztahů, 
s ohledem na to, že okupace Náhorního 
Karabachu má negativní vliv 
na arménsko-turecké vztahy,

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Právní východisko 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že je nutné, aby Turecko 
a Arménie bezpodmínečnou ratifikací 
protokolů a otevřením hranic přistoupily
k normalizaci vzájemných vztahů,

– s ohledem na to, že je nutné, aby 
se Turecko bezpodmínečnou ratifikací 
protokolů a otevřením hranic zavázalo 
k tomu, že přistoupí k normalizaci vztahů 
s Arménií,

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Právní východisko 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že je nutné, aby
Turecko a Arménie bezpodmínečnou 
ratifikací protokolů a otevřením hranic 
přistoupily k normalizaci vzájemných 
vztahů,

– s ohledem na to, že by Turecko 
a Arménie měly bezpodmínečnou ratifikací 
protokolů a otevřením hranic přistoupit
k normalizaci vzájemných vztahů,

Or. pl
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Pozměňovací návrh 59
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že je nutné, aby Turecko 
a Arménie bezpodmínečnou ratifikací 
protokolů a otevřením hranic přistoupily 
k normalizaci vzájemných vztahů,

– s ohledem na to, že je nutné, aby Turecko 
a Arménie ratifikací protokolů a otevřením 
hranic přistoupily k normalizaci 
vzájemných vztahů,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výsledky vyšetřování 
vraždy tureckého novináře arménského 
původu Hranta Dinka vítá odsouzení 
tohoto zločinu a odsouzení osob, které ho 
zabily;

Or. pl

Pozměňovací návrh 61
Charles Tannock

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. června 1987 o politickém řešení 
arménské otázky,
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Adrian Severin

Návrh usnesení
Právní východisko 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na hrozbu použití vojenské 
síly proti Řecku, kterou vyhlásilo národní 
shromáždění Turecka v roce 1995 a která 
by měla být stažena; s ohledem na význam 
nového kola dialogu mezi Tureckem 
a Řeckem pro zlepšení vzájemných vztahů,

– s ohledem na hrozbu použití vojenské 
síly proti Řecku, kterou vyhlásilo národní 
shromáždění Turecka dne 8. června 1995 
v reakci na rozhodnutí řeckého 
parlamentu ze dne 1. června 1995 
podepsat Úmluvu OSN o mořském právu; 
s ohledem na význam stažení této hrozby 
jakožto prvního kroku k zahájení jednání
mezi Tureckem a Řeckem s cílem zlepšit 
vzájemné vztahy a dosáhnout řešení této 
nevyřešené otázky,

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že Turecko má značný 
strategický význam, pokud jde 
o budoucnost konfliktu v Sýrii, je však 
znepokojen pomocí, kterou poskytuje 
vláda v Ankaře islámským extremistům 
zapojeným do konfliktu,

Or. pl

Pozměňovací návrh 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
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Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že součástí acquis 
communautaire je Úmluva Organizace 
spojených národů o mořském právu, 
kterou podepsalo všech 27 členských států 
EU a všechny další ostatní kandidátské 
země jako takové;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pasivní přístup turecké 
vlády a soudnictví k antisemitským 
výrokům, které zaznívají zejména 
v islámských a nacionalistických 
tureckých sdělovacích prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Právní východisko 22 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že svoboda projevu je 
jedním ze základních pilířů našich 
demokratických společností, uznaným 
v evropských smlouvách a v Listině 
základních práv EU; s ohledem na to, že 
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svoboda tisku a sdělovacích prostředků je 
ústředním prvkem kodaňských politických 
kritérií pro přistoupení,

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Právní východisko 22 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na to, že podle Výboru 
na ochranu novinářů (CPJ) zaujímá 
Turecko celosvětově první příčku, pokud 
jde vězněné novináře,

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit 
pozitivní změny; je přesvědčen, že pro 
zachování konstruktivního partnerství, je 
nezbytné, aby se obě strany do procesu 
vyjednávání opět zapojily; zdůrazňuje, že 
je důležité vytvořit podmínky pro 
konstruktivní dialog a základy pro 
vzájemné porozumění;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit 
pozitivní změny; je přesvědčen, 
že pro zachování konstruktivního 
partnerství, je nezbytné, aby se obě strany 
do procesu vyjednávání opět zapojily;
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

1. je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;
vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit 
pozitivní změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit 
pozitivní změny; je přesvědčen, 
že pro zachování konstruktivního 
partnerství, je nezbytné, aby se obě strany 
do procesu vyjednávání opět zapojily; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
podmínky pro konstruktivní dialog 

1. je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;
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a základy pro vzájemné porozumění;

Or. nl

Pozměňovací návrh 71
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

1. bere na vědomí provádění „pozitivní 
agendy“, což ukazuje, jak si v souvislosti 
se zapojením obou stran a jasnými cíli 
Turecko a EU přejí pokročit ve svém 
dialogu a dosáhnout společného 
porozumění a jak by mohly podnítit 
pozitivní změny; poukazuje však na to, že 
pro zachování konstruktivního partnerství 
je nezbytné, aby se obě strany do procesu 
vyjednávání opět zapojily; zdůrazňuje, že 
je důležité vytvořit podmínky pro 
konstruktivní dialog a základy pro 
vzájemné porozumění;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU docílit v procesu přistoupení k EU 
pokroku, dosáhnout společného 
porozumění a podnítit pozitivní změny; je 
přesvědčen, že pro zachování 
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aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

konstruktivního partnerství je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny a potřebné reformy; je přesvědčen, 
že pro zachování konstruktivního 
partnerství je nezbytné, aby se obě strany 
do procesu vyjednávání opět zapojily; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
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a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu přístupových 
jednání opět zapojily; zdůrazňuje, že je 
důležité vytvořit podmínky pro 
konstruktivní dialog a základy pro 
vzájemné porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu přístupových 
jednání opět zapojily; zdůrazňuje, že je 
důležité vytvořit podmínky pro 
konstruktivní dialog a základy pro 
vzájemné porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily, a vyjadřuje v této souvislosti 
svou podporu plánům irského 
předsednictví Evropské unie otevřít nové 
jednací kapitoly; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění; 
je znepokojen veřejně proklamovanou 
rétorikou v Turecku týkající se toho, že by 
země mohla ustoupit z cesty směřující 
do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění; 
podotýká, že by to mělo být založeno 



PE504.377v01-00 38/118 AM\926673CS.doc

CS

na společných hodnotách demokracie, 
právního státu a dodržování lidských 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění; 
domnívá se, že urychlení postupu jednání 
záleží pouze na politické vůli Turecka 
plnit ukazatele a požadavky jednacího 
rámce a dodržovat smluvní povinnosti 
vůči EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 

1. vyjadřuje uznání Komisi a Turecku 
za provádění „pozitivní agendy“, která 
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ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit podmínky pro konstruktivní dialog 
a základy pro vzájemné porozumění;

ukazuje, jak by v souvislosti se zapojením 
obou stran a jasnými cíli mohly Turecko 
a EU pokročit ve svém dialogu, dosáhnout 
společného porozumění a podnítit pozitivní 
změny; je přesvědčen, že pro zachování 
konstruktivního partnerství, je nezbytné, 
aby se obě strany do procesu vyjednávání 
opět zapojily; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit vhodné podmínky 
pro konstruktivní dialog a základy 
pro vzájemné porozumění; kromě toho 
zdůrazňuje, že celý postup probíhá 
v kontextu jednacího rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že by bylo realističtější 
a vhodnější snažit se o vytvoření 
privilegovaného partnerství mezi 
Evropskou unií a Tureckem, než 
o dosažení členství této země v EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 81
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 

vypouští se
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důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
se Turecko ani v roce 2012 nepřipojilo 
k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 82
Alf Svensson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka 
pro zahraniční politiku EU a pro její 
politiku sousedství; uznává úlohu Turecka 
jakožto důležitého aktéra v regionu 
a vyzývá EU a Turecko, aby dále posílily 
svůj probíhající politický dialog 
o možnostech a cílech v oblasti zahraniční 
politiky; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že se Turecko ani v roce 2012 
nepřipojilo k prohlášením SZBP v plné 
míře; vybízí Turecko, aby rozvíjelo svou 
zahraniční politiku v rámci dialogu 
a společného postupu s EU;

2. zdůrazňuje jedinečný strategický 
politický a zeměpisný význam Turecka 
pro zahraniční politiku EU a pro její 
politiku sousedství; uznává úlohu Turecka 
jakožto důležitého aktéra v regionu 
a vyzývá EU a Turecko, aby dále posílily 
svůj probíhající politický dialog 
o možnostech a cílech v oblasti zahraniční 
politiky; vyjadřuje politování nad tím, že 
se Turecko ani v roce 2012 nepřipojilo 
k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že se 
Turecko ani v roce 2012 nepřipojilo 
k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává regionální ambice 
turecké vlády a úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky; 
vyjadřuje politování nad tím, že se Turecko 
ani v roce 2012 nepřipojilo k prohlášením 
SZBP v plné míře; vybízí Turecko, aby 
rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci 
dialogu a společného postupu s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka 
pro zahraniční politiku EU a pro její 
politiku sousedství; uznává úlohu Turecka 
jakožto důležitého aktéra v regionu 
a vyzývá EU a Turecko, aby dále posílily 
svůj probíhající politický dialog 
o možnostech a cílech v oblasti zahraniční 
politiky; vyjadřuje politování 
nad skutečností, že se Turecko ani v roce 
2012 nepřipojilo k prohlášením SZBP 
v plné míře; vybízí Turecko, aby rozvíjelo 
svou zahraniční politiku v rámci dialogu 
a společného postupu s EU;

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka 
pro zahraniční politiku EU a pro její 
politiku sousedství; uznává úlohu Turecka 
jakožto souseda a důležitého aktéra 
v regionu a vyzývá EU a Turecko, aby dále 
posílily svůj probíhající politický dialog 
o možnostech a cílech v oblasti zahraniční 
politiky; vyjadřuje politování nad tím, že 
se Turecko ani v roce 2012 nepřipojilo 
k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky;
vyjadřuje politování nad skutečností, že se 
Turecko ani v roce 2012 nepřipojilo 
k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby se zapojilo do širší 
spolupráce v oblasti zahraniční politiky;
vybízí Turecko, aby rozvíjelo svou 
zahraniční politiku v rámci dialogu 
a společného postupu s EU; zdůrazňuje, 
že EU může těžit z rostoucí úlohy Turecka 
v arabském světě, a vyzývá obě strany, aby 
spolupracovaly na posílení mírových sil 
a upevnění demokracie v oblasti jižního 
sousedství EU, což je region, který je jak 
pro EU, tak i pro Turecko mimořádně 
důležitý; 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Kristina Vienne

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že se 
Turecko ani v roce 2012 nepřipojilo 

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá 
k dalšímu prohloubení politického 
dialogu o možnostech a cílech v oblasti 
zahraniční politiky, který probíhá mezi EU 
a Tureckem; vyjadřuje politování nad tím, 
že se Turecko ani v roce 2012 nepřipojilo 
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k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
se Turecko ani v roce 2012 nepřipojilo 
k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky; 
vyjadřuje politování nad tím, že se Turecko 
nedrží postojů EU na mezinárodních 
fórech a že se ani v roce 2012 nepřipojilo 
k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
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sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
se Turecko ani v roce 2012 nepřipojilo 
k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky;
vybízí Turecko, aby rozvíjelo svou 
zahraniční politiku v rámci dialogu 
a společného postupu s EU; požaduje, aby 
členské státy otevřely za účelem bližšího 
společného postupu Turecka v rámci 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky kapitolu týkající se vnějších 
vztahů (30);

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že se 
Turecko ani v roce 2012 nepřipojilo 
k prohlášením SZBP v plné míře; vybízí 
Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční 
politiku v rámci dialogu a společného 
postupu s EU;

2. zdůrazňuje strategický politický 
a zeměpisný význam Turecka pro 
zahraniční politiku EU a pro její politiku 
sousedství; uznává úlohu Turecka jakožto 
důležitého aktéra v regionu a vyzývá EU 
a Turecko, aby dále posílily svůj 
probíhající politický dialog o možnostech 
a cílech v oblasti zahraniční politiky; 
vyjadřuje politování nad tím, že se Turecko 
ani v roce 2012 nepřipojilo k prohlášením 
SZBP v plné míře; požaduje, aby pokud 
jde o islámský fundamentalizmus, 
Turecko více přizpůsobilo svou politiku 
společnému postoji Evropské unie 
v oblasti zahraniční a bezpečnostní 
politiky; vybízí Turecko, aby rozvíjelo 
svou zahraniční politiku v rámci dialogu 
a společného postupu s EU; za tímto 
účelem navrhuje, aby bylo Turecko 
přizváno k účasti na jednání Evropské 
rady v prosinci 2013, které má být 
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věnováno společné zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Alf Svensson

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyjadřuje svou podporu turecké úloze 
v syrském konfliktu a oceňuje úsilí 
turecké vlády poskytnout syrským 
uprchlíkům dočasné útočiště v rámci 
svých hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Alf Svensson

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je si vědom toho, že po incidentu 
s plavidlem Mavi Marmara došlo 
ke zhoršení vztahů Turecka s Izraelem, 
a vyjadřuje svou podporu dialogu 
a znovunavázání vztahů mezi oběma 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. hluboce lituje rozhodnutí Turecka 
nezúčastnit se setkání a zrušit kontakty 
s předsednictvím Evropské unie ve druhé 
polovině roku 2012; připomíná, 
že předsednictví Rady Evropské unie 
ve Smlouvě o Evropské unii stanovilo, 
že se Turecko musí coby kandidátská 
země zavázat k harmonickým vztahům 
s Evropskou unií a všemi jejími členskými 
státy; s nelibostí bere na vědomí, že trvalá 
neochota Turecka přijmout zástupce 
kyperského předsednictví vedla ke zrušení 
70. zasedání společného parlamentního 
výboru mezi EU a Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, 
zajistilo plné uplatňování stávajících 
bilaterálních dohod; připomíná, že 
Turecko je jednou z klíčových zemí 
tranzitu nelegální migrace směřující 
do EU a zdůrazňuje, že je třeba 
zintenzivnit spolupráci s EU v oblasti 
řízení migrace, boji proti obchodování 

vypouští se
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s lidmi a hraničních kontrol; ještě jednou 
zdůrazňuje, že je nutné usnadnit 
podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního 
dvoru ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. nl

Pozměňovací návrh 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu;
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU a zdůrazňuje, 
že je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boji proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 

3. naléhavě vyzývá Turecko, aby bez 
dalšího prodlení podepsalo a uplatňovalo 
dohodu o zpětném přebírání osob a aby 
do doby, než tato dohoda vstoupí 
v platnost, zajistilo plné uplatňování 
stávajících bilaterálních dohod; připomíná, 
že Turecko je jednou z klíčových zemí 
tranzitu nelegální migrace směřující 
do EU, a zdůrazňuje, že je třeba 
zintenzivnit spolupráci s EU v oblasti
řízení migrace, boje proti obchodování 
s lidmi a hraničních kontrol;
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občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního 
dvoru ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. nl

Pozměňovací návrh 95
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu;
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, 
zajistilo plné uplatňování stávajících 
bilaterálních dohod; připomíná, že 
Turecko je jednou z klíčových zemí 
tranzitu nelegální migrace směřující do 
EU a zdůrazňuje, že je třeba zintenzivnit 
spolupráci s EU v oblasti řízení migrace, 
boji proti obchodování s lidmi 
a hraničních kontrol; ještě jednou
zdůrazňuje, že je nutné usnadnit 
podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 

3. vyzývá Komisi, aby učinila kroky 
směřující k uvolňování vízového režimu;
zdůrazňuje, že je nutné předem usnadnit 
podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; naléhavě 
vyzývá Turecko, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob; vítá rozhodnutí 
Rady a ministrů pro sociální politiku 
týkající se zahájení dialogu o uvolňování 
vízového režimu s Tureckem;
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vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního 
dvoru ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boji proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boje proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům a studentům z Turecka 
přístup do EU; podporuje úsilí, které 
Komise a členské státy vynakládají na 
provádění vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku;
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členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního 
dvoru ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boji proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 

3. vyzývá Komisi, aby souběžně 
s podpisem dohody o zpětném přebírání 
osob učinila kroky směřující k uvolňování 
vízového režimu coby procesu 
zaměřeného na dosažení hmatatelných 
výsledků; naléhavě vyzývá Turecko, aby 
bez dalšího prodlení podepsalo 
a uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
osob a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo plné 
uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná odhodlaný boj Turecka 
s nelegální migrací a zdůrazňuje, že je 
třeba zintenzivnit spolupráci s EU v oblasti 
řízení migrace, boje proti obchodování 
s lidmi a hraničních kontrol; ještě jednou 
zdůrazňuje, že před uvolněním vízového 
režimu je nutné usnadnit podnikatelům, 
vysokoškolským pracovníkům, studentům 
a zástupcům občanské společnosti 
z Turecka přístup do EU; podporuje úsilí, 
které Komise a členské státy vynakládají 
na harmonizaci a zjednodušování 
požadavků vízové povinnosti 
a na zřizování středisek vydávajících víza 
v Turecku coby základ sbližování občanů 
na obou stranách; připomíná členským 
státům jejich závazek uplatňovat výjimku 
z vízové povinnosti v rámci dohody 
o přistoupení v souladu s rozhodnutím 
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„Soysal“; Evropského soudního dvoru ze dne 19. 
února 2009 v případu „Soysal a Savatli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU a zdůrazňuje, 
že je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boji proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

3. považuje kroky směřující  k uvolňování 
vízového režimu, i pokud by byly postupné 
a prováděné s dlouhodobým výhledem, 
za předčasné; naléhavě vyzývá Turecko, 
aby bez dalšího prodlení podepsalo 
a uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání 
osob a aby do doby, než tato dohoda 
vstoupí v platnost, zajistilo plné 
uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a zdůrazňuje, 
že je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boje proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. it
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Pozměňovací návrh 99
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boji proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost a než 
bude beze zbytku účinně uplatňována vůči 
všem členským státům, zajistilo plné 
uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boje proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol 
a zajistit účinnou spolupráci Turecka 
se všemi členskými státy v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí; ještě jednou 
zdůrazňuje, že je nutné usnadnit 
podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boji proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost a než 
bude beze zbytku účinně uplatňována vůči 
všem členským státům, zajistilo plné 
uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boje proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol 
a zajistit účinnou spolupráci Turecka 
se všemi členskými státy v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí; ještě jednou 
zdůrazňuje, že je nutné usnadnit 
podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Alojz Peterle

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boji proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boje proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka postup 
získání přístupu do EU; podporuje úsilí, 
které Komise a členské státy vynakládají 
na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boji proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boje proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup 
do EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boji proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup do 
EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boje proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup do 
EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
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směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, 
zajistilo plné uplatňování stávajících 
bilaterálních dohod; připomíná, že Turecko 
je jednou z klíčových zemí tranzitu 
nelegální migrace směřující do EU 
a zdůrazňuje, že je třeba zintenzivnit 
spolupráci s EU v oblasti řízení migrace, 
boji proti obchodování s lidmi a hraničních 
kontrol; ještě jednou zdůrazňuje, že je 
nutné usnadnit podnikatelům, 
vysokoškolským pracovníkům, studentům 
a zástupcům občanské společnosti 
z Turecka přístup do EU; podporuje úsilí, 
které Komise a členské státy vynakládají 
na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než vstoupí v platnost všechna ustanovení 
této dohody, zajistilo plné uplatňování 
stávajících bilaterálních dohod; připomíná, 
že Turecko je jednou z klíčových zemí 
tranzitu nelegální migrace směřující do 
EU, a zdůrazňuje, že je třeba zintenzivnit 
spolupráci s EU v oblasti řízení migrace, 
boje proti obchodování s lidmi a hraničních 
kontrol; ještě jednou zdůrazňuje, že je 
nutné usnadnit podnikatelům, 
vysokoškolským pracovníkům, studentům 
a zástupcům občanské společnosti 
z Turecka přístup do EU; podporuje úsilí, 
které Komise a členské státy vynakládají 
na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků 
vízové povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 

3. vítá rozhodnutí Rady vybídnout Komisi, 
aby souběžně s podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob učinila kroky 
směřující postupně v dlouhodobém 
výhledu k uvolňování vízového režimu; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího 
prodlení podepsalo a uplatňovalo dohodu 
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o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boji proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup do 
EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich závazek v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

o zpětném přebírání osob a aby do doby, 
než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo 
plné uplatňování stávajících bilaterálních 
dohod; připomíná, že Turecko je jednou 
z klíčových zemí tranzitu nelegální 
migrace směřující do EU, a zdůrazňuje, že 
je třeba zintenzivnit spolupráci s EU 
v oblasti řízení migrace, boje proti 
obchodování s lidmi a hraničních kontrol; 
ještě jednou zdůrazňuje, že je nutné 
usnadnit podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti z Turecka přístup do 
EU; podporuje úsilí, které Komise 
a členské státy vynakládají na provádění 
vízového kodexu, harmonizaci 
a zjednodušování požadavků vízové 
povinnosti a na zřizování středisek 
vydávajících víza v Turecku; připomíná 
členským státům jejich povinnosti v rámci 
dohod o přistoupení v souladu 
s rozhodnutím Evropského soudního dvoru 
ze dne 19. února 2009 tzv. případu 
„Soysal“;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. podivuje se nad „zprávou o pokroku“ 
zveřejněnou tureckou vládou, ve které se 
sama hodnotí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 107
Emine Bozkurt
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
přijmout návrh zákona o cizincích a 
mezinárodní ochraně, jehož přijetí se 
protahuje; a je znepokojen situací v 
oblasti přístupu k mezinárodní ochraně 
na pozemních hranicích a v tranzitních 
prostorách letišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je znepokojen dlouhodobým 
svévolným zamezováním v přístupu k 
azylovému řízení a praxí navracení 
uprchlíků, žadatelů o azyl i dalších osob, 
které mohou potřebovat ochranu; 
naléhavě vyzývá vládu, aby uvedla v 
soulad s mezinárodními normami právní 
úpravu vazby, kterou Evropský soud pro 
lidská práva označil v případu Abdolkhani 
a Karimina vs. Turecko za nezákonnou; 
vyzývá Velké národní shromáždění 
Turecka, aby přijalo komplexní právní 
úpravu, která by byla v souladu 
s mezinárodními normami o přijímání a 
ochraně práv všech uprchlíků, žadatelů 
o azyl a osob, které mohou potřebovat 
ochranu, aniž by byli v rámci tureckého 
právního řádu jakkoli diskriminováni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná členským státům jejich 
závazek uplatňovat osvobození od vízové 
povinnosti v rámci dohody o přidružení 
v souladu s rozhodnutím Evropského 
soudního dvora ze dne 19. února 2009 v 
případu Soysal a Savatli;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby přijala všechna 
nezbytná opatření, která zajistí, že členské 
státy již nebudou porušovat práva 
tureckých pracovníků v EU v oblasti 
sociálního zabezpečení, v souladu s 
rozhodnutím Rady ze dne 6. prosince 
2012, než budou uzavřena jednání s 
Tureckem o případném novém 
dokumentu, který nahradí rozhodnutí 
Rady pro přidružení EU-Turecko 3/80, 
neboť EU i turecká strana se musí 
dohodnout na společném znění, má-li být 
dokument právně závazný;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Adrian Severin



AM\926673CS.doc 61/118 PE504.377v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že nelegální toky 
přistěhovalců, kteří přicházejí na vnější 
hranice EU z Turecka, jsou důvodem ke 
znepokojení; bere na vědomí rozhodné 
kroky, které Turecko podniká s cílem 
předcházet a čelit těmto tokům; 
zdůrazňuje, že je nutné zintenzivnit 
spolupráci s EU v oblasti řízení migrace, 
boje proti obchodování s lidmi a 
hraničních kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě 
a proces konzultací zapojující občanskou 
společnost, jenž odráží rozmanitost 
turecké společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou 1) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, 2) vztahy mezi 
státem, společností a náboženstvím, 3) 
inkluzivní systém správy zajišťující 
základní práva pro všechny občany a 4) 
koncepce občanství podporující začlenění;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě 
a proces konzultací zapojující občanskou 
společnost, jenž odráží rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou 1) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, 2) vztahy mezi 
státem, společností a náboženstvím, 3) 
inkluzivní systém správy zajišťující 
základní práva pro všechny občany a 4) 
koncepce občanství podporující začlenění;

4. uznává závazek ústavního dohodovacího 
výboru k nové ústavě a zdůrazňuje 
potřebu širokých konzultací zapojujících
občanskou společnost, jež odráží 
rozmanitost turecké společnosti; vybízí 
výbor, aby inkluzivním a reprezentativním 
způsobem a v souladu s kritérii a
hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou i) 
dělba pravomocí a přiměřený systém 
kontrol a vyváženosti pravomocí, ii) vztahy 
mezi státem, společností a náboženstvím, 
iii) inkluzivní systém správy zajišťující 
lidská práva a základní svobody pro 
všechny občany a iv) koncepce občanství 
podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě
a proces konzultací zapojující občanskou 
společnost, jenž odráží rozmanitost turecké
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou 1) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, 2) vztahy mezi 
státem, společností a náboženstvím, 3) 

4. bere na vědomí závazek ústavního 
dohodovacího výboru k vypracování nové 
ústavy a proces širokých konzultací 
zapojující občanskou společnost, jež odráží 
rozmanitost turecké společnosti; je 
nicméně znepokojen, tím, že výbor dosud 
zjevně nedosáhl pokroku; vybízí výbor, 
aby přehodnotil své pracovní postupy s 
cílem dosáhnout skutečného konsenzu na 
základě kompromisu a v kolegiálním 
duchu a v souladu s hodnotami EU řešil 
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inkluzivní systém správy zajišťující 
základní práva pro všechny občany a 4) 
koncepce občanství podporující začlenění;

klíčové otázky, jako jsou i) dělba moci 
a přiměřený systém kontrol a vyváženosti 
pravomocí, ii) vztahy mezi státem, 
společností a náboženstvím, iii) inkluzivní 
systém správy zajišťující základní práva 
pro všechny občany a iv) koncepce 
občanství podporující začlenění;

Or. en

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

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě
a proces konzultací zapojující občanskou 
společnost, jenž odráží rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou 1) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, 2) vztahy mezi 
státem, společností a náboženstvím, 3) 
inkluzivní systém správy zajišťující 
základní práva pro všechny občany a 4) 
koncepce občanství podporující začlenění;

4. bere na vědomí závazek ústavního 
dohodovacího výboru k vypracování nové 
ústavy a proces širokých konzultací 
zapojující občanskou společnost, jež odráží 
rozmanitost turecké společnosti; je 
nicméně znepokojen, tím, že výbor dosud 
zjevně nedosáhl pokroku; vybízí výbor, 
aby přehodnotil své pracovní postupy s 
cílem dosáhnout skutečného konsenzu na 
základě kompromisu a v kolegiálním 
duchu a v souladu s hodnotami EU řešil 
klíčové otázky, jako jsou i) dělba moci 
a přiměřený systém kontrol a vyváženosti 
pravomocí, ii) vztahy mezi státem, 
společností a náboženstvím, iii) inkluzivní 
systém správy zajišťující základní práva 
pro všechny občany a iv) koncepce 
občanství podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Adrian Severin
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě 
a proces konzultací zapojující občanskou 
společnost, jenž odráží rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou 1) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, 2) vztahy mezi 
státem, společností a náboženstvím, 3) 
inkluzivní systém správy zajišťující 
základní práva pro všechny občany a 4) 
koncepce občanství podporující začlenění;

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě 
a proces konzultací zapojující širokou 
paletu zainteresovaných subjektů včetně 
politických stran nezastoupených v 
parlamentu a nemuslimských menšin, 
které náležitě odrážejí rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou 1) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, 2) vztahy mezi 
státem, společností a náboženstvím, 3) 
inkluzivní systém správy zajišťující 
základní práva pro všechny občany a 4) 
koncepce občanství podporující začlenění; 

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě 
a proces konzultací zapojující občanskou 
společnost, jenž odráží rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou 1) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, 2) vztahy mezi 
státem, společností a náboženstvím, 3)
inkluzivní systém správy zajišťující 
základní práva pro všechny občany a 4)

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě 
a proces konzultací zapojující občanskou 
společnost, jenž odráží rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou i) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, ii) inkluzivní 
systém správy zajišťující základní práva 
pro všechny občany a iii) koncepce 
občanství podporující začlenění;
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koncepce občanství podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě 
a proces konzultací zapojující občanskou 
společnost, jenž odráží rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou 1) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, 2) vztahy mezi 
státem, společností a náboženstvím, 3) 
inkluzivní systém správy zajišťující 
základní práva pro všechny občany a 4) 
koncepce občanství podporující začlenění;

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě 
a proces konzultací zapojující občanskou 
společnost, jenž odráží rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou i) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, ii) vztahy mezi 
státem, společností a náboženstvím, iii) 
inkluzivní systém správy zajišťující 
základní práva pro všechny občany a iv) 
koncepce občanství podporující začlenění; 
vyzývá všechny politické strany a 
zainteresované subjekty, aby k jednáním 
o nové ústavě zaujaly konstruktivní 
přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě 
a proces konzultací zapojující občanskou 

4. oceňuje závazek ústavního 
dohodovacího výboru k nové ústavě 
a proces konzultací zapojující občanskou 
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společnost, jenž odráží rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou 1) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, 2) vztahy mezi 
státem, společností a náboženstvím, 3) 
inkluzivní systém správy zajišťující 
základní práva pro všechny občany a 4) 
koncepce občanství podporující začlenění;

společnost, jenž odráží rozmanitost turecké 
společnosti; vybízí výbor, aby 
v kolegiálním duchu a v souladu 
s hodnotami EU pokračoval ve své práci a 
v řešení klíčových otázek, jako jsou i) 
dělba moci a přiměřený systém kontrol 
a vyváženosti pravomocí, ii) ochrana 
demokratického a sekulárního charakteru 
státu a vztahy mezi státem, společností 
a náboženstvím, iii) inkluzivní systém 
správy zajišťující základní práva a svobody
pro všechny občany a iv) koncepce 
občanství podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je třeba pokročit 
v provádění ústavních změn z roku 2010, 
zejména pokud jde o přijetí právních 
předpisů o ochraně osobních údajů a 
o vojenském soudnictví;

5. zdůrazňuje, že je třeba dále pokročit 
v provádění ústavních změn z roku 2010, 
zejména pokud jde o přijetí právních 
předpisů o ochraně osobních údajů a 
o vojenském soudnictví; konstatuje, že 
přítomnost a pravomoci ministra 
spravedlnosti a jeho podtajemníka v 
Nejvyšší soudní radě jsou důvodem ke 
značnému znepokojení ohledně 
nezávislosti soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je třeba pokročit 
v provádění ústavních změn z roku 2010, 
zejména pokud jde o přijetí právních 
předpisů o ochraně osobních údajů a 
o vojenském soudnictví;

5. zdůrazňuje, že je třeba pokročit 
v provádění ústavních změn z roku 2010, 
zejména pokud jde o přijetí právních 
předpisů o ochraně osobních údajů a 
o vojenském soudnictví a právních 
předpisů, kterými budou zavedena 
opatření pozitivní diskriminace zaměřená 
na zajištění rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je třeba pokročit 
v provádění ústavních změn z roku 2010, 
zejména pokud jde o přijetí právních 
předpisů o ochraně osobních údajů a 
o vojenském soudnictví;

5. zdůrazňuje, že je třeba pokročit 
v provádění ústavních změn z roku 2010, 
zejména pokud jde o přijetí právních 
předpisů o ochraně osobních údajů a 
o vojenském soudnictví; vítá, že vstoupily v 
platnost právní předpisy, jež zakládají 
právo občanů činit podání k Ústavnímu 
soudu, jak vyplývá ze změn ústavy 
provedených v roce 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá vysvětlení toho, jakým způsobem 
bude probíhat činnost výboru, vzhledem 
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ke skutečnosti, že v současné ústavě 
(článek 175) je stanovena pouze 
novelizace stávajícího znění;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 
národního shromáždění (TGNA) jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
všechny politické strany podpořily 
reformní proces a zavázaly se k němu, 
zejména pokud jde o vytvoření 
hodnotného právního rámce 
ochraňujícího a rozšiřujícího základní 
práva pro všechny komunity; vyjadřuje 
uznání práci vyšetřovací komise pro lidská 
práva a vyzývá k tomu, aby byla výboru 
pro harmonizaci s EU propůjčena 
významnější úloha s cílem prosazovat 
v legislativním procesu uvedení nových 
právních předpisů do souladu s acquis 
nebo s evropskými normami;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 
národního shromáždění (TGNA) jako 

6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 
národního shromáždění (TGNA) jako 
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centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
všechny politické strany podpořily
reformní proces a zavázaly se k němu, 
zejména pokud jde o vytvoření hodnotného 
právního rámce ochraňujícího 
a rozšiřujícího základní práva pro všechny 
komunity; vyjadřuje uznání práci 
vyšetřovací komise pro lidská práva 
a vyzývá k tomu, aby byla výboru pro 
harmonizaci s EU propůjčena významnější 
úloha s cílem prosazovat v legislativním 
procesu uvedení nových právních předpisů 
do souladu s acquis nebo s evropskými 
normami;

centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby se 
aktivně zasadilo o reformní proces, 
zejména o vytvoření hodnotného právního 
rámce ochraňujícího a rozšiřujícího 
základní práva pro všechny komunity; 
vyjadřuje uznání práci vyšetřovací komise 
pro lidská práva a vyzývá k tomu, aby byla 
výboru pro harmonizaci s EU propůjčena 
významnější úloha s cílem prosazovat 
v legislativním procesu uvedení nových 
právních předpisů do souladu s acquis nebo 
s evropskými normami;

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 
národního shromáždění (TGNA) jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
všechny politické strany podpořily 
reformní proces a zavázaly se k němu, 
zejména pokud jde o vytvoření hodnotného 
právního rámce ochraňujícího 
a rozšiřujícího základní práva pro všechny 
komunity; vyjadřuje uznání práci 
vyšetřovací komise pro lidská práva 
a vyzývá k tomu, aby byla výboru pro 
harmonizaci s EU propůjčena významnější 
úloha s cílem prosazovat v legislativním 
procesu uvedení nových právních předpisů 
do souladu s acquis nebo s evropskými 
normami;

6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 
národního shromáždění (TGNA) jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
všechny politické strany podpořily 
reformní proces a zavázaly se k němu, 
zejména pokud jde o vytvoření hodnotného 
právního rámce ochraňujícího 
a rozšiřujícího základní práva pro všechny 
komunity a občany; opakuje svou žádost 
vyjádřenou v předchozích usneseních, aby 
byla provedena reforma volebního 
systému tím, že se sníží hranice 10 % pro 
zastoupení v parlamentu, což posílí 
pluralitu stran a bude lépe odrážet 
rozmanitost turecké společnosti; vyjadřuje 
uznání práci vyšetřovací komise pro lidská 
práva a vyzývá k tomu, aby byla výboru 
pro harmonizaci s EU propůjčena 
významnější úloha s cílem prosazovat 
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v legislativním procesu uvedení nových 
právních předpisů do souladu s acquis nebo 
s evropskými normami;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 
národního shromáždění (TGNA) jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
všechny politické strany podpořily 
reformní proces a zavázaly se k němu, 
zejména pokud jde o vytvoření hodnotného 
právního rámce ochraňujícího 
a rozšiřujícího základní práva pro všechny 
komunity; vyjadřuje uznání práci 
vyšetřovací komise pro lidská práva 
a vyzývá k tomu, aby byla výboru pro 
harmonizaci s EU propůjčena významnější 
úloha s cílem prosazovat v legislativním 
procesu uvedení nových právních předpisů 
do souladu s acquis nebo s evropskými 
normami;

6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 
národního shromáždění (TGNA) jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
všechny politické strany podpořily 
reformní proces a zavázaly se k němu, 
zejména pokud jde o vytvoření hodnotného 
právního rámce ochraňujícího 
a rozšiřujícího základní práva pro všechny 
komunity a snížení hranice pro nové 
politické strany; vyjadřuje uznání práci 
vyšetřovací komise pro lidská práva 
a vyzývá k tomu, aby byla výboru pro 
harmonizaci s EU propůjčena významnější 
úloha s cílem prosazovat v legislativním 
procesu uvedení nových právních předpisů 
do souladu s acquis nebo s evropskými 
normami;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 
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národního shromáždění (TGNA) jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
všechny politické strany podpořily 
reformní proces a zavázaly se k němu, 
zejména pokud jde o vytvoření hodnotného 
právního rámce ochraňujícího 
a rozšiřujícího základní práva pro všechny 
komunity; vyjadřuje uznání práci 
vyšetřovací komise pro lidská práva 
a vyzývá k tomu, aby byla výboru pro 
harmonizaci s EU propůjčena významnější 
úloha s cílem prosazovat v legislativním 
procesu uvedení nových právních předpisů 
do souladu s acquis nebo s evropskými 
normami;

národního shromáždění (TGNA) jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
všechny politické strany podpořily 
reformní proces a zavázaly se k němu, 
zejména pokud jde o vytvoření hodnotného 
právního rámce ochraňujícího 
a rozšiřujícího základní práva pro všechny 
občany; vyjadřuje uznání práci vyšetřovací 
komise pro lidská práva a vyzývá k tomu, 
aby byla výboru pro harmonizaci s EU 
propůjčena významnější úloha s cílem 
prosazovat v legislativním procesu uvedení 
nových právních předpisů do souladu 
s acquis nebo s evropskými normami;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 
národního shromáždění (TGNA) jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
všechny politické strany podpořily 
reformní proces a zavázaly se k němu, 
zejména pokud jde o vytvoření hodnotného 
právního rámce ochraňujícího 
a rozšiřujícího základní práva pro všechny 
komunity; vyjadřuje uznání práci 
vyšetřovací komise pro lidská práva 
a vyzývá k tomu, aby byla výboru pro 
harmonizaci s EU propůjčena významnější 
úloha s cílem prosazovat v legislativním 
procesu uvedení nových právních předpisů 
do souladu s acquis nebo s evropskými 
normami;

6. znovu potvrzuje zásadní úlohu Velkého 
národního shromáždění (TGNA) jako 
centrálního bodu demokratického systému 
Turecka a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
všechny politické strany podpořily 
reformní proces a zavázaly se k němu, 
zejména pokud jde o vytvoření hodnotného 
právního rámce ochraňujícího 
a rozšiřujícího základní práva pro všechny 
komunity a občany; vyjadřuje uznání práci 
vyšetřovací komise pro lidská práva 
a vyzývá k tomu, aby byla výboru pro 
harmonizaci s EU propůjčena významnější 
úloha s cílem prosazovat v legislativním 
procesu uvedení nových právních předpisů 
do souladu s acquis nebo s evropskými 
normami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě třeba jasně 
rozlišit mezi podporou terorismu 
a podněcování k násilí a vyjadřováním 
nenásilných myšlenek s cílem zaručit 
svobodu projevu, dále b) příliš dlouhé 
zadržování podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a c) potřebu 
zajistit obhájcům neomezený přístup 
k soudním spisům;

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému, které přijalo Velké národní 
shromáždění Turecka dne 2. července 
2012, a konkrétní reformy, jež jsou jeho 
součástí, v oblasti tureckého trestního 
zákoníku, trestního řádu, 
protiteroristikého zákona, zákona o 
vymáhání závazků a úpadku, tiskového 
zákona, zákona o Státní radě, správního 
řádu, zákona o Ústavu forenzních věd, 
zákona o Kasačním soudu, zákona o 
soudcích a státních zástupcích, 
přestupkového zákona a zákona o 
trestním rejstříku, jako důležitý krok 
směrem ke komplexnímu reformnímu 
procesu v oblasti soudnictví a základních 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
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v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci trestního 
práva a protiteroristického zákona, přičemž 
je naléhavě třeba jasně rozlišit mezi 
podporou terorismu a podněcování k násilí 
a vyjadřováním nenásilných myšlenek 
s cílem zaručit svobodu projevu, dále b) 
příliš dlouhé zadržování podezřelých osob 
před zahájením soudního řízení a c) 
potřebu zajistit obhájcům neomezený 
přístup k soudním spisům;

v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) příliš široké vymezení trestných činů, a 
zejména co se rozumí teroristickým činem,
v rámci trestního zákoníku
a protiteroristického zákona, přičemž je 
naléhavě třeba jasně rozlišit mezi podporou 
terorismu a podněcování k násilí 
a vyjadřováním nenásilných myšlenek v 
souladu s judikaturou Evropského soudu 
pro lidská práva s cílem zaručit svobodu 
projevu a sdělovacích prostředků, dále b) 
postupy, včetně nezávislého a nestranného 
výkladu právních ustanovení, které 
respektují základní práva, například 
zajištění neomezeného přístupu obhájců
k soudním spisům a odstranění 
pochybností ohledně kvality a správnosti 
důkazů, c) efektivitu, například pokud jde 
o průtahy v řízeních, které spolu s 
procesními normami vedou k problémům, 
jako je příliš dlouhá vazba před konáním 
soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě třeba jasně 
rozlišit mezi podporou terorismu 

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) zneužívání protiteroristických zákonů k 
politicky motivovanému stíhání kritiků, 
novinářů a představitelů opozice bez toho, 
aby bylo ve svobodném a spravedlivém 
soudním řízení prokázáno, že jsou tato 
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a podněcování k násilí a vyjadřováním 
nenásilných myšlenek s cílem zaručit 
svobodu projevu, dále b) příliš dlouhé 
zadržování podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a c) potřebu 
zajistit obhájcům neomezený přístup 
k soudním spisům;

obvinění opodstatněná, přičemž je 
naléhavě třeba jasně rozlišit mezi podporou 
terorismu a podněcování k násilí 
a vyjadřováním nenásilných myšlenek 
s cílem zaručit svobodu projevu, dále b) 
příliš dlouhé zadržování podezřelých osob 
před zahájením soudního řízení a c) 
potřebu zajistit obhájcům neomezený 
přístup k soudním spisům;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě třeba jasně 
rozlišit mezi podporou terorismu 
a podněcování k násilí a vyjadřováním 
nenásilných myšlenek s cílem zaručit 
svobodu projevu, dále b) příliš dlouhé 
zadržování podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a c) potřebu 
zajistit obhájcům neomezený přístup 
k soudním spisům;

7. zdůrazňuje, že reforma tureckého 
soudnictví je klíčovým prvkem úsilí o 
demokratickou konsolidaci Turecka; 
podtrhuje, že turecké soudnictví nadále 
trpí nadměrnou pracovní zátěží, nízkou 
mírou nezávislosti a nedostatkem 
nestrannosti; vítá třetí soubor reforem 
soudního systému jakožto krok ke 
komplexnímu reformnímu procesu 
v oblasti soudnictví a základních práv; 
poukazuje na to, že bylo dosaženo 
značného pokroku v oblasti odborné 
přípravy členů soudního sboru a 
technické infrastruktury soudnictví;
zdůrazňuje nicméně, že je zásadně důležité 
pokračovat v reformním procesu čtvrtým 
souborem reforem soudnictví, který bude 
řešit a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě třeba jasně 
rozlišit mezi podporou terorismu 
a podněcování k násilí a vyjadřováním 
nenásilných myšlenek s cílem zaručit 
svobodu projevu, dále b) příliš dlouhé 
zadržování podezřelých osob před 
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zahájením soudního řízení, c) potřebu 
zajistit obhájcům neomezený přístup 
k soudním spisům, d) nutnost ukončit 
činnost veškerých zvláštních soudů a 
případy, v nichž tyto soudy rozhodují;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě třeba jasně 
rozlišit mezi podporou terorismu 
a podněcování k násilí a vyjadřováním 
nenásilných myšlenek s cílem zaručit 
svobodu projevu, dále b) příliš dlouhé 
zadržování podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a c) potřebu 
zajistit obhájcům neomezený přístup 
k soudním spisům;

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě třeba jasně 
rozlišit mezi podporou terorismu 
a podněcování k násilí a vyjadřováním 
nenásilných myšlenek s cílem zaručit 
svobodu projevu, dále b) příliš dlouhé 
zadržování podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a c) potřebu 
zajistit obhájcům neomezený přístup 
k soudním spisům; zdůrazňuje, že reforma 
soudnictví je nezbytným předpokladem 
modernizace Turecka a že tato reforma 
musí vyústit v moderní, výkonný, zcela 
nezávislý a nestranný soudní systém, který 
zaručuje řádné právní postupy všem 
občanům; v této souvislosti upozorňuje 
zejména na soudní proces s Pinar 
Selekovou, který trval téměř 15 let a který 
navzdory třem osvobozujícím rozsudkům 
vyústil v doživotní trest odnětí svobody, 
jenž dne 24. ledna 2013 vyhlásil Soud pro 
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závažné trestné činy č. 12 v Istanbulu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě třeba jasně 
rozlišit mezi podporou terorismu 
a podněcování k násilí a vyjadřováním 
nenásilných myšlenek s cílem zaručit 
svobodu projevu, dále b) příliš dlouhé 
zadržování podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a c) potřebu 
zajistit obhájcům neomezený přístup 
k soudním spisům;

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě třeba jasně 
rozlišit mezi podporou terorismu 
a podněcování k násilí a vyjadřováním 
nenásilných myšlenek s cílem zaručit 
svobodu projevu, dále b) příliš dlouhé 
zadržování podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a c) potřebu 
zajistit obhájcům neomezený přístup 
k soudním spisům; vítá změny trestního 
řádu a zákona o výkonu represivních a 
bezpečnostních opatření, díky nimž bude 
možné používat u soudu mateřský jazyk, a 
očekává jejich urychlené uvedení do 
praxe;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě třeba jasně 
rozlišit mezi podporou terorismu 
a podněcování k násilí a vyjadřováním 
nenásilných myšlenek s cílem zaručit 
svobodu projevu, dále b) příliš dlouhé 
zadržování podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a c) potřebu 
zajistit obhájcům neomezený přístup 
k soudním spisům;

7. vítá třetí soubor reforem soudního 
systému jakožto krok ke komplexnímu 
reformnímu procesu v oblasti soudnictví 
a základních práv; zdůrazňuje nicméně, že 
je zásadně důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě třeba jasně 
rozlišit mezi podporou terorismu 
a podněcování k násilí a vyjadřováním 
nenásilných myšlenek s cílem zaručit 
svobodu projevu, svobodu shromažďování 
a svobodu sdružování, právo na stávku a 
právo na kolektivní vyjednávání, dále b) 
příliš dlouhé zadržování podezřelých osob 
před zahájením soudního řízení a c) 
potřebu zajistit obhájcům neomezený 
přístup k soudním spisům;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že reforma soudnictví je 
nezbytným předpokladem úspěšnosti 
modernizačního úsilí Turecka a že tato 
reforma musí vyústit v moderní, výkonný, 
zcela nezávislý a nestranný soudní systém, 
který zaručuje řádné právní postupy všem 
občanům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že ustanovení obsažená v 
tureckých protiteroristických předpisech a 
článku 220 tureckého trestního zákoníku 
umožňují velmi široký výklad, zejména v 
případech, kdy nebylo prokázáno členství 
v teroristické organizaci a kdy se může mít 
za to, že se čin nebo výrok shoduje „s cíli“ 
teroristické organizace; žádá turecké 
orgány, aby přijaly legislativní opatření, 
do nichž promítnou judikaturu 
Evropského soudu pro lidská práva 
(Güzel a Özer vs. Turecko, rozsudek ze 
dne 6. července 2010), doporučení 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
č. 1426 z roku 1999 („Evropské 
demokracie se potýkají s terorismem“) a 
pokyny Výboru ministrů Rady Evropy v 
otázce lidských práv a boje proti terorismu 
(11. července 2002); 

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá, že byly přijaty a vstoupily v 
platnost právní předpisy, jež zakládají 
právo na obhajobu u tureckých soudů v 
jiných jazycích, než je turečtina; vítá, že 
19. ledna vstoupil v platnost zákon o 
vyplácení odškodnění v případě průtahů v 
soudním procesu a v případě 
protahovaných, dílčích či nevykonaných 
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rozsudků, a vyjadřuje naději, že 
očekávaná náprava na vnitrostátní úrovni 
sníží počet stížností na Turecko, které řeší 
Evropský soud pro lidská práva; 

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je důležité pokračovat 
v reformním procesu čtvrtým souborem 
reforem soudnictví, který bude řešit 
a) záležitosti spojené s příliš širokým 
vymezením trestných činů v rámci 
trestního práva a protiteroristického 
zákona, přičemž je naléhavě nutné
zřetelně rozlišovat mezi podporou 
terorismu a podněcováním k násilí 
a vyjadřováním nenásilných myšlenek 
s cílem zaručit svobodu projevu, b) příliš 
dlouhé zadržování podezřelých osob před 
zahájením soudního řízení a c) nutnost 
zajistit obhájcům neomezený přístup 
k soudním spisům, a že je nezbytné tyto 
reformy co nejdříve uzákonit;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. je znepokojen probíhajícími soudními 
procesy s aktivisty, právníky, novináři a 
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opozičními poslanci Velkého národního 
shromáždění Turecka a jejich dlouhým 
zadržováním před zahájením soudního 
řízení, jež brání zákonné politické činnosti 
a jsou v rozporu s právem na politické 
sdružování a na politickou účast; vítá 
zrušení zvláštních soudů, které zřídila 
turecká vláda v roce 2005, na základě 
hlasování parlamentu, avšak vyjadřuje 
politování nad tím, že se tento krok 
nedotkne již zahájených řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. kritizuje v této souvislosti zatýkání 
studentů (mimo jiné francouzsko-turecké 
občanky Sevil Sevimliové), kteří se 
zúčastnili pokojných protestů a s 
nenásilnými hesly demonstrovali za 
svobodu vzdělávání a přesvědčení;

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, 
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje znepokojení nad množícími 
se případy zabití v poslední době, 
především nad zabitím čtyř starých žen, 
občanek Turecka arménského původu, v 
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Istanbulu, jež nepomáhají Turecku v jeho 
úsilí o přistoupení k EU; vyzývá tureckou 
vládu, aby tuto záležitost důkladně 
vyšetřila v souladu se zákonnými 
demokratickými postupy, které vyplývají 
ze všech příslušných mezinárodních 
úmluv v oblasti dodržování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá tureckou vládu, aby v zájmu 
větší účinnosti soudních řízení a 
odstranění přetrvávajících soudních 
průtahů co nejdříve zajistila zahájení 
činnosti regionálních odvolacích soudů, 
které měly podle zákona zahájit činnost do 
června 2007, a aby se soustředila na 
odbornou přípravu soudců a státních 
zástupců pro tyto účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. je hluboce znepokojen závažnou, 
soustavnou a mnohočetnou politickou 
diskriminací, které čelila prokurdská 
opoziční strana BDP v roce 2012, včetně 
zbavení několika poslanců tureckého 
parlamentu poslanecké imunity a 
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vyhrožování rozpuštěním této politické 
strany; vyjadřuje hluboké politování nad 
rozsahem škod, které vznikly v důsledku 
zatčení tisíců stoupenců BDP a jiných 
aktivistů a jejich několikaletého 
zadržování před zahájením soudního 
řízení, a žádá tureckou vládu, aby 
neprodleně změnila zákony a nastavila 
soudnictví tak, aby zajistila nápravu 
vzniklých škod;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. je přesvědčen, že rozhodnutí v případu 
Pinar Selekové ze dne 24. ledna 2013 je 
názorným příkladem nedostatků 
tureckého soudnictví a slabin vyšetřování 
v Turecku; domnívá se, že tento soudní 
proces je zkouškou právního státu 
a důvěryhodnosti soudnictví v Turecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vítá, že vstoupil v platnost zákon, 
kterým se zřizuje dohodovací výbor, s 
cílem vytvořit vnitrostátní prostředek pro 
nápravu příliš dlouhých soudních řízení v 
souladu se zásadami Evropského soudu 
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pro lidská práva; 

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. bere na vědomí, že delegace ad hoc 
pro pozorování soudních řízení s novináři 
v Turecku bude i nadále sledovat soudní 
procesy novinářů a reformy soudnictví v 
Turecku, které jsou zaměřeny na svobodu 
vyjadřování a svobodu sdělovacích 
prostředků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. vítá, že dne 24. ledna 2013 schválilo 
Velké národní shromáždění Turecka 
„zákon o vedení obhajoby ve zvoleném 
jazyce“ v soudních řízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vybízí Turecko, aby přijalo akční plán 
pro lidská práva připravený ministerstvem 
spravedlnosti ve spolupráci s Radou 
Evropy, který vychází z judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva 
(ECHR), a řešila tak záležitosti spojené 
s rozsudky ECHR v případech, kdy 
Turecko bylo shledáno vinným 
z porušování ustanovení Evropské úmluvy 
o lidských právech (EÚLP); podporuje 
ministerstvo spravedlnosti a Vysokou radu 
soudců a státních zástupců v poskytování 
školení v oblasti lidských práv soudcům 
a státním zástupcům; vítá skutečnost, že 
Vysoká rada soudců a státních zástupců 
zavedla nová kritéria hodnocení pro soudce 
a státní zástupce, která jsou v souladu 
s ustanoveními EÚLP a judikaturou 
ECHR;

8. vybízí Turecko, aby přijalo akční plán 
pro lidská práva připravený ministerstvem 
spravedlnosti ve spolupráci s Radou 
Evropy, který vychází z judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva 
(ECHR), a řešila tak záležitosti spojené 
s rozsudky ECHR v případech, kdy 
Turecko bylo shledáno vinným 
z porušování ustanovení Evropské úmluvy 
o lidských právech (EÚLP); naléhavě 
vyzývá Turecko, aby zvýšilo úsilí o plné 
provedení judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva, a podporuje ministerstvo 
spravedlnosti a Vysokou radu soudců 
a státních zástupců v poskytování školení 
v oblasti lidských práv soudcům a státním 
zástupcům; vítá skutečnost, že Vysoká rada 
soudců a státních zástupců zavedla nová 
kritéria hodnocení pro soudce a státní 
zástupce, která jsou v souladu 
s ustanoveními EÚLP a judikaturou 
ECHR;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vybízí Turecko, aby přijalo akční plán 
pro lidská práva připravený ministerstvem 
spravedlnosti ve spolupráci s Radou 
Evropy, který vychází z judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva 
(ECHR), a řešila tak záležitosti spojené 
s rozsudky ECHR v případech, kdy 
Turecko bylo shledáno vinným 

8. vybízí Turecko, aby přijalo akční plán 
pro lidská práva připravený ministerstvem 
spravedlnosti ve spolupráci s Radou 
Evropy, který vychází z judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva 
(ECHR), a řešila tak záležitosti spojené 
s rozsudky ECHR v případech, kdy 
Turecko bylo shledáno vinným 
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z porušování ustanovení Evropské úmluvy 
o lidských právech (EÚLP); podporuje 
ministerstvo spravedlnosti a Vysokou radu 
soudců a státních zástupců v poskytování 
školení v oblasti lidských práv soudcům 
a státním zástupcům; vítá skutečnost, že 
Vysoká rada soudců a státních zástupců 
zavedla nová kritéria hodnocení pro soudce 
a státní zástupce, která jsou v souladu 
s ustanoveními EÚLP a judikaturou 
ECHR;

z porušování ustanovení Evropské úmluvy 
o lidských právech (EÚLP), a žádá jejich 
vykonání; podporuje ministerstvo 
spravedlnosti a Vysokou radu soudců 
a státních zástupců v poskytování školení 
v oblasti lidských práv soudcům a státním 
zástupcům; vítá skutečnost, že Vysoká rada 
soudců a státních zástupců zavedla nová 
kritéria hodnocení pro soudce a státní 
zástupce, která jsou v souladu 
s ustanoveními EÚLP a judikaturou 
ECHR;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. znovu opakuje, že je znepokojen praxí 
trestního stíhání obhájců lidských práv, 
aktivistů a novinářů, kteří zveřejňují 
důkazy o porušování lidských práv nebo 
jiné záležitosti veřejného zájmu; považuje 
kriminalizaci názorů za zásadní překážku 
pro plnou ochranu lidských práv v 
Turecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Maria Eleni Koppa, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
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účinnou ochranu obhájcům lidských 
práv; vyjadřuje znepokojení nad 
probíhajícími soudními procesy s obhájci 
lidských práv a s jejich přetrvávajícím 
stíháním; v této souvislosti upozorňuje 
zejména na soudní proces se 
spisovatelkou, socioložkou a feministkou 
Pinar Selekovou, který trval téměř 15 let a 
který navzdory třem osvobozujícím 
rozsudkům vyústil v doživotní trest odnětí 
svobody, jenž byl vyhlášen dne 24. ledna 
2013; toto rozhodnutí ostře odsuzuje a 
poukazuje na to, že délka soudního řízení 
vyvolává pochybnosti ohledně práva na 
svobodu a bezpečnost a práva na 
spravedlivý proces, která jsou zakotvena v 
článku 5, respektive 6 Evropské úmluvy o 
lidských právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Turecko, aby znovu potvrdilo 
své odhodlání bojovat proti beztrestnosti a 
aby uspíšilo své úsilí o přistoupení k 
Římskému statutu Mezinárodního 
trestního soudu a uvedlo své vnitrostátní 
právní předpisy plně v soulad se všemi 
povinnostmi, které z Římského statutu 
vyplývají, včetně doplnění ustanovení o 
neprodlené a plné spolupráci s 
Mezinárodním trestním soudem a o 
účinném vyšetření a stíhání genocidy, 
zločinů proti lidskosti a válečných zločinů 
před vnitrostátními soudy, a aby 
přistoupilo k Dohodě o výsadách a 
imunitách Mezinárodního trestního 
soudu; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 155
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité reformovat zákon o internetu a 
posílit svobodu sdělovacích prostředků; 
poukazuje na nutnost odstranit omezení, 
která brání tureckým občanům v přístupu 
k informacím, a toto právo posílit; 
zdůrazňuje, že je nutné dále reformovat
právní předpisy, které umožňují uložit 
sdělovacím prostředkům neúměrně vysoké 
pokuty, což v některých případech vede 
k ukončení jejich činnosti nebo 
k autocenzuře;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; ostře odsuzuje 
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je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

přetrvávající stíhání novinářů i 
skutečnost, že mnoho z nich je stále 
uvězněno; zdůrazňuje, že je důležité 
odstranit právní předpisy, které umožňují 
uložit sdělovacím prostředkům neúměrně 
vysoké pokuty, což v některých případech 
vede k ukončení jejich činnosti nebo 
k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu; zdůrazňuje, 
že je důležité řešit omezování základních 
svobod v širším kontextu právního státu, a 
to jak z hlediska formulace, tak z hlediska 
uplatňování zákona;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; ostře vystupuje 
proti vysokému počtu vězněných novinářů 
a proti probíhajícím soudním procesům s 
kritickými novináři, jež jsou v rozporu se 
svobodou přesvědčení a svobodou tisku;
zdůrazňuje, že je důležité odstranit právní 
předpisy, které umožňují uložit sdělovacím 
prostředkům neúměrně vysoké pokuty, což 
v některých případech vede k ukončení 
jejich činnosti nebo k autocenzuře, a že je 
naléhavě třeba reformovat zákon 
o internetu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 158
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; vyjadřuje 
hluboké znepokojení nad rostoucím 
počtem případů porušení svobody 
vyjadřování a nad jejím fakticky dalším 
omezováním; zdůrazňuje, že je důležité 
odstranit právní předpisy, které umožňují 
uložit sdělovacím prostředkům neúměrně 
vysoké pokuty, což v některých případech 
vede k ukončení jejich činnosti nebo 
k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké správní daňové pokuty, 
což v některých případech vede k ukončení 
jejich činnosti nebo k autocenzuře, a že je 
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reformovat zákon o internetu; naléhavě třeba reformovat zákon 
o internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků a 
digitální svobody jsou středobodem 
evropských hodnot a že skutečně 
demokratická společnost vyžaduje 
opravdovou svobodu projevu, včetně práva
na nesouhlas; zdůrazňuje, že je důležité 
odstranit právní předpisy, které umožňují 
uložit sdělovacím prostředkům neúměrně 
vysoké pokuty, což v některých případech 
vede k ukončení jejich činnosti nebo 
k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; opět
zdůrazňuje, že je důležité odstranit právní 



AM\926673CS.doc 91/118 PE504.377v01-00

CS

umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

předpisy, které umožňují uložit sdělovacím 
prostředkům neúměrně vysoké pokuty, což 
v některých případech vede k ukončení 
jejich činnosti nebo k autocenzuře, a že je 
naléhavě třeba reformovat zákon 
o internetu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké daňové pokuty, což 
v některých případech vede k ukončení 
jejich činnosti nebo k autocenzuře, a že je 
naléhavě třeba reformovat zákon 
o internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
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skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje 
zvláštní úlohu veřejnoprávních 
sdělovacích prostředků v posilování 
demokracie a vyzývá příslušné orgány, 
aby zajistily jejich nezávislost, udržitelnost 
a soulad s evropskými normami; je 
znepokojen skutečností, že výrazný 
pokrok, jehož bylo v této oblasti dosaženo 
prostřednictvím dosavadních reforem, je 
mařen a že na Turecko v současnosti 
připadá nejvyšší počet rozsudků 
Evropského soudu pro lidská práva za 
porušování svobody projevu ze všech 
členů Rady Evropy; znovu opakuje, že je 
nutné změnit články 26 a 28 ústavy, které 
omezují svobodu projevu s odvoláním na 
národní bezpečnost, veřejný pořádek a 
národní jednotu, a že je třeba reformovat 
články trestního zákoníku a 
antiteroristického zákona, jež jsou 
využívány k omezování svobody slova; je 
zejména znepokojen skutečností, že trestní 
zákoník a protiteroristický zákon jsou 
využívány k pronásledování nenásilných 
prohlášení, pokud jsou považována za 
podporu cílů teroristické organizace;
zdůrazňuje, že je důležité odstranit právní 
předpisy, které umožňují uložit sdělovacím 
prostředkům neúměrně vysoké pokuty, což 
v některých případech vede k ukončení 
jejich činnosti nebo k autocenzuře, a že je 
naléhavě třeba reformovat zákon 
o internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu; 
s politováním konstatuje, že řada právních 
předpisů, například články 301 a 318, čl. 
220 odst. 6 ve spojení s čl. 314 odst. 2, 
články 285 a 288 trestního zákoníku,
článek 6 a čl. 7 odst. 2 protiteroristického 
zákona a zákon č. 5651/2007 o internetu, 
nadále omezují svobodu projevu; znovu 
opakuje své předchozí výzvy vládě, aby 
dokončila revizi právního rámce pro 
svobodu projevu a uvedla jej neprodleně v 
soulad s Evropskou úmluvou o lidských 
právech a judikaturou Evropského soudu 
pro lidská práva; odsuzuje proto 
nezákonné stíhání novinářů, spisovatelů, 
vydavatelů, akademických pracovníků, 
obhájců lidských práv, pokojných 
demonstrantů a aktivistů a funkcionářů 
kurdských politických stran a sdružení;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
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středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu; trvá na tom, 
že veškerá soudní řízení s novináři by 
měla být vedena transparentně a při 
dodržení zásad právního státu a zajištění 
náležitých podmínek, například je nutné 
umisťovat slyšení do prostor, která jsou 
pro daný typ slyšení vhodná, předávat 
jejich přesný přepis zadržovaným osobám 
a informovat novináře o obvinění, která 
jsou proti nim vznesena;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu; se 
znepokojením sleduje, že většina 
sdělovacích prostředků je vlastněna a 
soustředěna v rozsáhlých konglomerátech 
se širokou škálou zájmů, které jdou nad 
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rámec svobodného šíření informací a 
myšlenek; znovu opakuje svou výzvu k 
přijetí nového zákona o sdělovacích 
prostředcích, který by upravoval mimo 
jiné otázky nezávislosti, vlastnictví
a správní kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu; sdílí 
znepokojení zástupkyně OBSE pro 
svobodu sdělovacích prostředků nad 
poslední vlnou zatýkání novinářů a znovu 
opakuje své výzvy, aby příslušné orgány 
uzákonily legislativní reformu tureckého 
protiteroristického práva, na jehož 
základě stále čeká na soudní proces asi 
100 novinářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Sarah Ludford
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu;

9. připomíná, že svoboda projevu 
a pluralita sdělovacích prostředků jsou 
středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická společnost 
vyžaduje opravdovou svobodu projevu, 
včetně práva na nesouhlas; zdůrazňuje, že 
je důležité odstranit právní předpisy, které 
umožňují uložit sdělovacím prostředkům 
neúměrně vysoké pokuty, což v některých 
případech vede k ukončení jejich činnosti 
nebo k autocenzuře, a že je naléhavě třeba 
reformovat zákon o internetu; odsuzuje 
přetrvávající věznění novinářů a trvá na 
tom, aby turecká vláda začala uplatňovat 
vhodné postupy, které zaručí svobodu 
slova a projevu v turecké společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je znepokojen skutečností, že zákon o 
zakládání rozhlasových a televizních 
společností a jejich vysílání obsahuje 
omezení svobody sdělovacích prostředků, 
která umožňují subjektivní výklad, jako je 
„ochrana rodiny“ a „veřejná morálka“, a 
jež nejsou součástí směrnice EU o 
audiovizuálních mediálních službách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. podotýká, že navzdory rozsáhlým 
reformám a dosaženému pokroku v 
oblasti lidských práv se zhoršuje situace v 
oblasti svobody tisku; odsuzuje 
přetrvávající věznění novinářů na základě
nejasných obvinění z protiteroristické 
činnosti; žádá, aby bylo tisku umožněno 
informovat svobodně a beze strachu z 
uvěznění a aby bylo upuštěno od 
pronásledování na základě vyjádření o 
citlivých politických otázkách; vítá jako 
pozitivní změnu, že bylo uzákoněno právo 
na obhajobu u tureckých soudů v jiných 
jazycích, než je turečtina;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je přesvědčen, že rozhodnutí v případu 
Pinar Selekové ze dne 24. ledna 2013 je 
názorným příkladem nedostatků 
tureckého soudnictví a slabin vyšetřování 
v Turecku; pokládá tento soudní proces za 
ukázku politováníhodné 
nedůvěryhodnosti turecké justice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. doporučuje tureckým orgánům, aby 
umožnily svobodné používání kurdštiny ve 
všech sférách veřejného života v kurdsky 
mluvících oblastech, mimo jiné ve 
školách, v obecní samosprávě, u soudů a v 
podnikání; vybízí vládu Turecka, aby se 
zasadila o začlenění kurdštiny do 
bilingvního vzdělávání, a to již od 
materské školy, a aby zahájila program 
státní podpory vzdělávání vyučujících v 
kurdských jazycích; zdůrazňuje, že je 
nutné, aby se premiér Erdoğan a jeho 
vláda více zasadili o přesvědčení turecké 
veřejnosti, že reformy zaměřené na rovné 
zacházení jsou opodstatněné z hlediska 
spravedlnosti, spravedlivosti a společné 
historie, a o přesvědčení Kurdů, že 
reformy budou plně provedeny; 
doporučuje turecké vládě, aby pomohla 
informovat veřejnost o mezinárodní 
legitimitě vícejazyčnosti ve vzdělávání, 
etnické rozmanitosti a širších pravomocí 
místních samospráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. je znepokojen nepřiměřeným 
uplatňováním síly ze strany policie, které 
bylo pozorováno na demonstracích 
týkajících se kurdské otázky, studentských 
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práv a práv odborů; zdůrazňuje, že 
navzdory právním zlepšením zůstávají 
mučení a špatné zacházení ze strany 
bezpečnostních složek důvodem ke 
znepokojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. domnívá se, že turecký systém 
politických stran je nadále zásadní 
překážkou svobody sdružování; vyzývá 
Turecko, aby ústavně omezilo ukončení 
činnosti pouze na ty politické strany, které 
podporují používání násilí jako 
prostředku pro svržení ústavního pořádku, 
v souladu s doporučeními Benátské 
komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 

vypouští se
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proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 179
Sophocles Sophocleous

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces;

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv,
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

10. plně podporuje nový přístup Komise 
spočívající v navázání intenzivnějšího 
dialogu, v jehož rámci budou kapitoly 
týkající se jednak soudnictví a základních 
práv, jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka v 
oblastech, v nichž se Turecko potřebuje 
dále zlepšit, by poskytla jasný návod 
a oživila reformní proces; vyzývá proto 
Radu, aby obnovila úsilí o otevření kapitol 
23 a 24;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

10. podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 182
Ioannis Kasoulides

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu a všechny 
zúčastněné strany, aby obnovily úsilí, 
které povede k otevření kapitol 23 a 24;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

10. plně podporuje nový přístup Komise 
týkající se rámce pro jednání s novými 
kandidátskými státy, kdy kapitoly týkající 
se jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
budou otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24, a žádá 
tureckou vládu, aby splnila všechny své 
příslušné právní povinnosti vyplývající z 
acquis communautaire a rámce pro 
jednání a aby plně a nediskriminačně 
respektovala svrchovaná práva členských 
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států EU, zejména základní práva a 
soudní systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24; všímá si 
zpráv o záměru francouzské vlády 
odblokovat kapitolu o hospodářské a 
měnové politice, které se v poslední době 
objevují ve sdělovacích prostředcích; 
domnívá se, že by tento krok mohl být 
podnětem k dalšímu pozitivnímu vývoji 
směrem k přistoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 

10. plně podporuje nový přístup Komise, 
v jehož rámci budou kapitoly týkající se 
jednak soudnictví a základních práv, 
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jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24;

jednak spravedlnosti a vnitřních věcí 
otevřeny již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu a uzavřeny jako 
poslední; zdůrazňuje, že oficiální měřítka 
by poskytla jasný návod a oživila reformní 
proces; vyzývá proto Radu, aby obnovila 
úsilí o otevření kapitol 23 a 24, a žádá 
Komisi, aby předložila zprávy o prověření 
těchto kapitol;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vybízí Turecko, aby uvedlo své právní 
předpisy v soulad s acquis v oblasti 
ochrany údajů; zdůrazňuje, že v zájmu 
zlepšení vztahů mezi EU a Tureckem v 
oblasti soudní a policejní spolupráce, boje 
proti terorismu a kybernetické bezpečnosti 
by Turecko mělo ratifikovat Úmluvu Rady 
Evropy o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat i 
dodatkový protokol o orgánech dozoru a 
toku dat přes hranice; 

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zákon o veřejném ochránci práv 
a jmenování prvního vrchního ochránce 

11. vítá zákon o veřejném ochránci práv 
a jmenování prvního vrchního ochránce 
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práv, který má svými rozhodnutími zajistit 
důvěryhodnost této instituce; zdůrazňuje, 
že zřízení instituce veřejného ochránce 
práv je důležitým krokem k ochraně práv 
občanů a zajištění odpovědnosti veřejné 
správy; vyzývá úřad veřejného ochránce 
práv, aby nařízení o vnitřním 
rozhodovacím procesu zaručovalo 
nezávislost této instituce;

práv, který má svými rozhodnutími zajistit 
důvěryhodnost této instituce; zdůrazňuje, 
že vrchní veřejný ochránce práv by měl 
posilovat důvěru veřejnosti v 
transparentnost a odpovědnost ve 
veřejných službách; připomíná, že vrchní 
veřejný ochránce práv a členové rady by 
měli být voleni z nestranických a 
nestranných kandidátů; vyzývá úřad 
veřejného ochránce práv, aby nařízení 
o vnitřním rozhodovacím procesu 
zaručovalo nezávislost a nestrannost této 
instituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zákon o veřejném ochránci práv 
a jmenování prvního vrchního ochránce 
práv, který má svými rozhodnutími zajistit 
důvěryhodnost této instituce; zdůrazňuje, 
že zřízení instituce veřejného ochránce 
práv je důležitým krokem k ochraně práv 
občanů a zajištění odpovědnosti veřejné 
správy; vyzývá úřad veřejného ochránce 
práv, aby nařízení o vnitřním 
rozhodovacím procesu zaručovalo 
nezávislost této instituce;

11. vítá zákon o veřejném ochránci práv; 
zdůrazňuje, že zřízení instituce veřejného 
ochránce práv musí být důležitým krokem 
k ochraně práv občanů a zajištění 
odpovědnosti veřejné správy; vyzývá úřad 
veřejného ochránce práv, aby nařízení 
o vnitřním rozhodovacím procesu 
zaručovalo nezávislost této instituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zákon o veřejném ochránci práv 
a jmenování prvního vrchního ochránce 
práv, který má svými rozhodnutími zajistit 
důvěryhodnost této instituce; zdůrazňuje, 
že zřízení instituce veřejného ochránce 
práv je důležitým krokem k ochraně práv
občanů a zajištění odpovědnosti veřejné 
správy; vyzývá úřad veřejného ochránce 
práv, aby nařízení o vnitřním 
rozhodovacím procesu zaručovalo 
nezávislost této instituce;

11. vítá zákon o veřejném ochránci práv, 
který má svými rozhodnutími zajistit 
důvěryhodnost této instituce; zdůrazňuje, 
že zřízení instituce veřejného ochránce 
práv je důležitým krokem k ochraně práv 
občanů a zajištění odpovědnosti veřejné 
správy; vyzývá úřad veřejného ochránce 
práv, aby nařízení o vnitřním 
rozhodovacím procesu zaručovalo 
nezávislost této instituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zákon o veřejném ochránci práv 
a jmenování prvního vrchního ochránce 
práv, který má svými rozhodnutími zajistit 
důvěryhodnost této instituce; zdůrazňuje, 
že zřízení instituce veřejného ochránce 
práv je důležitým krokem k ochraně práv 
občanů a zajištění odpovědnosti veřejné 
správy; vyzývá úřad veřejného ochránce 
práv, aby nařízení o vnitřním 
rozhodovacím procesu zaručovalo 
nezávislost této instituce;

11. vítá zákon o veřejném ochránci práv 
a jmenování prvního vrchního ochránce 
práv, který má svými rozhodnutími zajistit 
důvěryhodnost této instituce; zdůrazňuje, 
že zřízení instituce veřejného ochránce 
práv je důležitým krokem k ochraně práv 
občanů a zajištění odpovědnosti veřejné 
správy; všímá si obav, které vyjádřila 
organizace Human Rights Watch ve své 
výroční zprávě zveřejněné v roce 2013, že 
vláda tvrdě kontrolovala jmenování do 
státního orgánu pro lidská práva, který 
byl vytvořen v březnu 2012, a do úřadu 
veřejného ochránce práv, který vznikl v 
červnu 2012; zdůrazňuje, že vláda by měla 
podniknout zřetelné kroky, které zajistí, že 
nebude oslabována důvěra veřejnosti v 
potenciálně důležité mechanismy 
dohledu; vyzývá úřad veřejného ochránce 
práv, aby nařízení o vnitřním 
rozhodovacím procesu zaručovalo 
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nezávislost této instituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Turecko, aby pokračovalo 
v procesu uplatňování civilního dohledu 
nad bezpečnostními silami; vyzývá ke 
změně zákona o provinčních správních 
orgánech s cílem poskytnout civilním 
orgánům širší dohled nad vojenskými 
operacemi a činnostmi spojenými 
s prosazováním zákonů o policii; 
zdůrazňuje, že je důležité zřídit nezávislou 
agenturu pro řešení stížností ohledně 
výkonu práva, která by šetřila stížnosti 
týkající se porušování lidských práv, 
špatného zacházení a možná provinění 
tureckých donucovacích orgánů; je toho 
názoru, že právní předpisy o složení 
a pravomocích nejvyšší vojenské rady je 
třeba reformovat;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 192
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Turecko, aby pokračovalo 
v procesu uplatňování civilního dohledu 
nad bezpečnostními silami; vyzývá ke 
změně zákona o provinčních správních 

12. vyzývá Turecko, aby pokračovalo 
v procesu uplatňování civilního dohledu 
nad bezpečnostními silami; vyzývá ke 
změně zákona o provinčních správních 
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orgánech s cílem poskytnout civilním 
orgánům širší dohled nad vojenskými 
operacemi a činnostmi spojenými 
s prosazováním zákonů o policii; 
zdůrazňuje, že je důležité zřídit nezávislou 
agenturu pro řešení stížností ohledně 
výkonu práva, která by šetřila stížnosti 
týkající se porušování lidských práv, 
špatného zacházení a možná provinění 
tureckých donucovacích orgánů; je toho 
názoru, že právní předpisy o složení 
a pravomocích nejvyšší vojenské rady je 
třeba reformovat;

orgánech s cílem poskytnout civilním 
orgánům širší dohled nad vojenskými 
operacemi a činnostmi spojenými 
s prosazováním zákonů o policii; 
zdůrazňuje, že je důležité zřídit nezávislou 
agenturu pro řešení stížností ohledně 
výkonu práva, která by šetřila stížnosti 
týkající se porušování lidských práv, 
špatného zacházení a možná provinění 
tureckých donucovacích orgánů; vítá 
návrh zákona o výboru pro sledování 
dodržování právních předpisů předložený 
parlamentu, jehož účelem je stíhat a 
postihovat představitele donucovacích 
orgánů, kteří jsou zapleteni do trestných 
činů nebo nezákonného jednání; je toho 
názoru, že právní předpisy o složení 
a pravomocích nejvyšší vojenské rady je 
třeba reformovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vybízí Turecko, aby vytvořilo 
vnitrostátní preventivní mechanismus, 
který požaduje opční protokol k úmluvě 
proti mučení ratifikovaný v roce 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Eduard Kukan

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

12a. znovu opakuje, že je znepokojen 
přetrvávající praxí trestního stíhání 
obhájců lidských práv, aktivistů a 
novinářů, kteří zveřejňují důkazy o 
porušování lidských práv;  

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv; je 
znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných důkazů; s politování 
konstatuje, že tyto případy byly zastíněny 
obavami o jejich velký rozsah 
a nedostatky v postupu řízení;

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv; je 
znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných důkazů; s politování 
konstatuje, že tyto případy byly zastíněny 
obavami o jejich velký rozsah a nedostatky 
v postupu řízení;

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování Demokratické konfederace 
Kurdistánu a případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv; 
s politováním konstatuje, že tyto případy 
byly zastíněny znepokojením nad jejich 
velkým rozsahem a nedostatky v řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv; je 
znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných důkazů; s politováním 
konstatuje, že tyto případy byly zastíněny 

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv; je 
znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných důkazů proti obviněným 
v těchto řízeních; s politováním konstatuje, 
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obavami o jejich velký rozsah a nedostatky 
v postupu řízení;

že legitimitu těchto případů oslabuje 
znepokojení nad jejich příliš velkým 
rozsahem a nedostatky v řízení, což 
přispívá k probíhající polarizaci ve 
společnosti a brání demokratické 
konsolidaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv; je 
znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných důkazů; s politováním 
konstatuje, že tyto případy byly zastíněny 
obavami o jejich velký rozsah a nedostatky 
v postupu řízení;

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let, přičemž tito 
podezřelí strávili před zahájením 
soudního řízení dlouhou dobu ve vazbě; 
zdůrazňuje, že vyšetřování případů údajně 
plánovaných státních převratů, např. 
případů „Ergenekon“ a „Sledgehammer“, 
musí dokázat sílu a řádné, nezávislé, 
nestranné a transparentní fungování 
tureckých demokratických institucí 
a soudního systému a jejich pevný 
a bezpodmínečný závazek k respektování 
základních práv; neprobíhá-li řízení 
řádným způsobem, jsou vynesené 
rozsudky nelegitimní a nedůvěryhodné, 
mají zastrašující účinek a způsobují 
bezpráví a další vedlejší škody; je 
znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných a vykonstruovaných 
důkazů; s politováním konstatuje, že 
podstata těchto případů byla zastíněna
znepokojením nad jejich velkým rozsahem 
a nedostatky v řízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv; je 
znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných důkazů; s politování 
konstatuje, že tyto případy byly zastíněny 
obavami o jejich velký rozsah a nedostatky 
v postupu řízení;

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv; je 
znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných důkazů; s politování 
konstatuje, že tyto případy byly zastíněny 
obavami o jejich velký rozsah a nedostatky 
v postupu řízení; zdůrazňuje, že je nutné 
provést komplexní reformu právních 
předpisů, které umožňují dlouhé 
zadržování ve vazbě před zahájením 
soudního řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 

13. bere na vědomí, že v případu 
„Sledgehammer“ soud prvního stupně 
vydal rozsudky nad 324 podezřelými 
v rozsahu od 13 do 20 let; zdůrazňuje, že 
vyšetřování případů údajně plánovaných 
státních převratů, např. případů 



PE504.377v01-00 114/118 AM\926673CS.doc

CS

„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv; je 
znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných důkazů; s politování 
konstatuje, že tyto případy byly zastíněny 
obavami o jejich velký rozsah a nedostatky 
v postupu řízení;

„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí 
dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné 
a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí a soudního 
systému a jejich pevný a bezpodmínečný 
závazek k respektování základních práv; je 
hluboce znepokojen tvrzeními o používání 
rozporuplných a zfalšovaných důkazů; 
s politování konstatuje, že tyto případy 
byly zastíněny obavami o jejich velký 
rozsah a nedostatky v postupu řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá právní předpis, kterým se zřizuje 
turecký státní orgán pro lidská práva 
(TNHRI); vyzývá k jeho bezodkladnému 
uplatňování s cílem podporovat a sledovat 
účinné provádění mezinárodních norem 
v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že je 
důležité využívat všechny nástroje EU, 
které jsou v oblasti prosazování lidských 
práva k dispozici, s cílem aktivně podpořit 
zřízení a dobré fungování TNHRI 
a udělení pravomocí organizacím 
občanské společnosti;

14. vítá právní předpis, kterým se zřizuje 
turecký státní orgán pro lidská práva 
(TNHRI); vyzývá k jeho bezodkladnému 
uplatňování s cílem podporovat a sledovat 
účinné provádění mezinárodních norem 
v oblasti lidských práv;

Or. nl

Pozměňovací návrh 202
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá právní předpis, kterým se zřizuje 14. vítá právní předpis, kterým se zřizuje 
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turecký státní orgán pro lidská práva 
(TNHRI); vyzývá k jeho bezodkladnému 
uplatňování s cílem podporovat a sledovat 
účinné provádění mezinárodních norem 
v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že je 
důležité využívat všechny nástroje EU, 
které jsou v oblasti prosazování lidských 
práva k dispozici, s cílem aktivně podpořit 
zřízení a dobré fungování TNHRI a udělení 
pravomocí organizacím občanské 
společnosti;

turecký státní orgán pro lidská práva 
(TNHRI); vyzývá k jeho bezodkladnému 
uplatňování s cílem podporovat a sledovat 
účinné provádění mezinárodních norem 
v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že je 
důležité využívat všechny nástroje EU, 
které jsou v oblasti prosazování lidských 
práva k dispozici, s cílem aktivně podpořit 
zřízení a dobré fungování TNHRI a udělení 
pravomocí organizacím občanské 
společnosti; vítá, že v září 2012 bylo 
zavedeno právo občanů učinit podání k 
Ústavnímu soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na to, jak důležité 
pro demokracii jsou aktivní a nezávislé 
organizace občanské společnosti; 
zdůrazňuje význam dialogu s těmito 
organizacemi a vyzdvihuje jejich klíčovou 
úlohu v prohlubování regionální 
spolupráce v sociálních a politických 
otázkách; je proto znepokojen skutečností, 
že organizace občanské společnosti 
nadále čelí pokutám, řízení o ukončení 
činnosti a administrativním překážkám, 
které znesnadňují jejich fungování, a že 
konzultace s těmito organizacemi je zatím 
stále spíše výjimkou než pravidlem; vítá 
zlepšení spolupráce turecké vlády s 
nevládními organizacemi, avšak vyzývá k 
širší konzultaci s nimi při tvorbě politiky, 
včetně vypracovávání strategií a právních 
předpisů, a při sledování činnosti orgánů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. všímá si, že bylo dosaženo pouze 
malého pokroku v oblasti pracovních práv 
a práv odborů; s politováním konstatuje, 
že právní předpisy týkající se práv 
odborových organizací pracovníků 
veřejné správy stále nejsou v souladu s 
normami EU a Mezinárodní organizace 
práce (MOP) a že na kolektivní odborové 
akce se vztahuje mnoho omezení; vyzývá 
Turecko, aby pokračovalo v práci na 
nových právních předpisech v této oblasti 
a uvedlo je v soulad s acquis EU a 
úmluvami MOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá právní předpis o ochraně rodiny 
a předcházení násilí na ženách; oceňuje 
národní akční plán pro boj proti násilí na 
ženách (2012–2015) a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit jeho účinné uplatňování 
v celé zemi; vyzývá ministerstvo pro 
rodinu a sociální politiku, aby pokračovalo 
ve svém úsilí o zvýšení počtu a kvality 
azylových domů pro ženy a mládež 
v nebezpečí; zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnou ženám, které se staly obětí násilí 

15. vítá právní předpis o ochraně rodiny 
a předcházení násilí na ženách; oceňuje 
národní akční plán pro boj proti násilí na 
ženách (2012–2015) a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit jeho účinné uplatňování 
v celé zemi; vyzývá ministerstvo pro 
rodinu a sociální politiku, aby pokračovalo 
ve svém úsilí o zvýšení počtu a kvality 
azylových domů pro ženy a mládež 
v nebezpečí; zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnou ženám, které se staly obětí násilí 
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konkrétní alternativy a vyhlídky na 
nezávislou existenci; naléhavě vyzývá 
Turecko, aby i nadále zvyšovalo na všech 
úrovních své úsilí o prevenci v boji proti 
„vraždám ze cti“, domácímu násilí 
a fenoménu nucených sňatků a dětských 
nevěst; vyzývá ministerstvo, aby 
pokračovalo v podpoře účasti žen na trhu 
práce, která je stále nízká, v politice a na 
vyšších pozicích ve státní správě 
i soukromém sektoru, a pokud to bude 
nutné, zvážilo zavedení kvót;

konkrétní alternativy a vyhlídky na 
nezávislou existenci; naléhavě vyzývá 
Turecko, aby i nadále zvyšovalo na všech 
úrovních své úsilí o prevenci v boji proti 
„vraždám ze cti“, domácímu násilí 
a fenoménu nucených sňatků a dětských 
nevěst; vyzývá ministerstvo, aby 
pokračovalo v podpoře účasti žen na trhu 
práce, která je stále nízká, v politickém
rozhodování a na vyšších pozicích ve 
státní správě i soukromém sektoru,; vítá 
vzdělávání pracovníků veřejné správy v 
otázkách rovnosti mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá právní předpis o ochraně rodiny 
a předcházení násilí na ženách; oceňuje 
národní akční plán pro boj proti násilí na 
ženách (2012–2015) a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit jeho účinné uplatňování 
v celé zemi; vyzývá ministerstvo pro 
rodinu a sociální politiku, aby pokračovalo 
ve svém úsilí o zvýšení počtu a kvality 
azylových domů pro ženy a mládež 
v nebezpečí; zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnou ženám, které se staly obětí násilí 
konkrétní alternativy a vyhlídky na 
nezávislou existenci; naléhavě vyzývá 
Turecko, aby i nadále zvyšovalo na všech 
úrovních své úsilí o prevenci v boji proti
„vraždám ze cti“, domácímu násilí 
a fenoménu nucených sňatků a dětských 
nevěst; vyzývá ministerstvo, aby 
pokračovalo v podpoře účasti žen na trhu 
práce, která je stále nízká, v politice a na 
vyšších pozicích ve státní správě 
i soukromém sektoru, a pokud to bude 

15. vítá právní předpis o ochraně rodiny 
a předcházení násilí na ženách; oceňuje 
národní akční plán pro boj proti násilí na 
ženách (2012–2015) a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit jeho účinné uplatňování 
v celé zemi; vyzývá ministerstvo pro 
rodinu a sociální politiku, aby pokračovalo 
ve svém úsilí o zvýšení počtu a kvality 
azylových domů pro ženy a mládež 
v nebezpečí; zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnou ženám, které se staly obětí násilí 
konkrétní alternativy a vyhlídky na 
nezávislou existenci; oceňuje úsilí 
Turecka na všech úrovních o předcházení
„vraždám ze cti“, domácímu násilí 
a fenoménu nucených sňatků a dětských 
nevěst; vyzývá ministerstvo, aby 
pokračovalo v podpoře účasti žen na trhu 
práce, která je stále nízká, v politice a na 
vyšších pozicích ve státní správě 
i soukromém sektoru, a pokud to bude 
nutné, zvážilo zavedení kvót a revidovalo 



PE504.377v01-00 118/118 AM\926673CS.doc

CS

nutné, zvážilo zavedení kvót; určité zvláštní zákony upravující 
zaměstnávání v Turecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá právní předpis o ochraně rodiny 
a předcházení násilí na ženách; oceňuje 
národní akční plán pro boj proti násilí na 
ženách (2012–2015) a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit jeho účinné uplatňování 
v celé zemi; vyzývá ministerstvo pro 
rodinu a sociální politiku, aby pokračovalo 
ve svém úsilí o zvýšení počtu a kvality 
azylových domů pro ženy a mládež 
v nebezpečí; zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnou ženám, které se staly obětí násilí 
konkrétní alternativy a vyhlídky na 
nezávislou existenci; naléhavě vyzývá 
Turecko, aby i nadále zvyšovalo na všech 
úrovních své úsilí o prevenci v boji proti 
„vraždám ze cti“, domácímu násilí 
a fenoménu nucených sňatků a dětských 
nevěst; vyzývá ministerstvo, aby 
pokračovalo v podpoře účasti žen na trhu 
práce, která je stále nízká, v politice a na 
vyšších pozicích ve státní správě 
i soukromém sektoru, a pokud to bude 
nutné, zvážilo zavedení kvót;

15. vítá právní předpis o ochraně rodiny 
a předcházení násilí na ženách; oceňuje 
národní akční plán pro boj proti násilí na 
ženách (2012–2015) a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit jeho účinné uplatňování 
v celé zemi; vyzývá ministerstvo pro 
rodinu a sociální politiku, aby pokračovalo 
ve svém úsilí o zvýšení počtu a kvality 
azylových domů pro ženy a mládež 
v nebezpečí; zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnou ženám, které se staly obětí násilí 
konkrétní alternativy a vyhlídky na 
nezávislou existenci; naléhavě vyzývá 
Turecko, aby i nadále zvyšovalo na všech 
úrovních své úsilí o prevenci v boji proti 
„vraždám ze cti“, domácímu násilí 
a fenoménu nucených sňatků a dětských 
nevěst; vyzývá ministerstvo, aby 
pokračovalo v podpoře účasti žen na trhu 
práce, která je stále nízká, v politice a na 
vyšších pozicích ve státní správě 
i soukromém sektoru,;

Or. en


