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Muudatusettepanek 1
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 10 lõiget 2 ja artikli 14 lõiget 2,

Or. en

Muudatusettepanek 2
Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma varasemaid 
resolutsioone, eelkõige 9. märtsi 2011. 
aasta resolutsiooni Türgi 2010. aasta 
eduaruande kohta¹, 29. märtsi 2012. aasta 
resolutsiooni Türgi 2011. aasta eduaruande 
kohta² ja 22. mai 2012. aasta resolutsiooni 
naiste väljavaadete kohta Türgis 2020. 
aastal³,

– võttes arvesse oma varasemaid 
resolutsioone, eelkõige 18. juuni 1987. 
aasta resolutsiooni, 9. märtsi 2011. aasta 
resolutsiooni Türgi 2010. aasta eduaruande 
kohta1, 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni 
Türgi 2011. aasta eduaruande kohta2 ja 22. 
mai 2012. aasta resolutsiooni naiste 
väljavaadete kohta Türgis 2020. aastal3,

Or. it

Muudatusettepanek 3
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma varasemaid 
resolutsioone, eelkõige 9. märtsi 2011. 

– võttes arvesse oma varasemaid 
resolutsioone, eelkõige 9. märtsi 2011. 
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aasta resolutsiooni Türgi 2010. aasta 
eduaruande kohta1, 29. märtsi 2012. aasta 
resolutsiooni Türgi 2011. aasta eduaruande 
kohta2 ja 22. mai 2012. aasta resolutsiooni 
naiste väljavaadete kohta Türgis 2020. 
aastal3,

aasta resolutsiooni Türgi 2010. aasta 
eduaruande kohta1, 29. märtsi 2012. aasta 
resolutsiooni Türgi 2011. aasta eduaruande 
kohta2 ja 22. mai 2012. aasta resolutsiooni 
naiste väljavaadete kohta Türgis 2020. 
aastal3, ning 22. novembri 2012. aasta
resolutsiooni laienemise kohta: 
poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi 
strateegilised huvid4,
__________________
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0453 

Or. en

Muudatusettepanek 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Türgiga peetavate 
läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 
3. oktoobril 2005. aastal,

– võttes arvesse Türgiga peetavate 
läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 
3. oktoobril 2005. aastal, ja Euroopa 
Ühenduse ja selle liikmesriikide 21. 
septembri 2005. aasta deklaratsiooni,

Or. en

Muudatusettepanek 5
Sophocles Sophocleous

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja 
selle liikmesriikide 21. septembri 2005. 
aasta vastudeklaratsiooni,

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

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 18. juuni 1987. aasta 
resolutsiooni Armeenia ja Türgi suhete 
kohta ja 28. septembri 2005. aasta 
resolutsiooni Türgiga läbirääkimiste 
alustamise kohta,

Or. en

Muudatusettepanek 7
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat,

Or. en

Muudatusettepanek 8
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal pärast seda, kui 
nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku 

– võttes arvesse tõsiasja, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal pärast seda, kui 
nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku 
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heaks kiitnud, ning et läbirääkimised on 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise lubadustel põhineva 
pikaajalise ja prognoosimatu tulemusega 
protsessi lähtepunkt,

heaks kiitnud, ning et läbirääkimised on 
lõputu loo lähtepunkt,

Or. nl

Muudatusettepanek 9
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal pärast seda, kui 
nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku 
heaks kiitnud, ning et läbirääkimised on 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise lubadustel põhineva 
pikaajalise ja prognoosimatu tulemusega
protsessi lähtepunkt,

– võttes arvesse tõsiasja, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal pärast seda, kui 
nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku 
heaks kiitnud, ning et läbirääkimised on 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise lubadustel põhineva protsessi 
lähtepunkt,

Or. en

Muudatusettepanek 10
Salvador Sedó i Alabart

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal pärast seda, kui 
nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku 
heaks kiitnud, ning et läbirääkimised on 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise lubadustel põhineva 
pikaajalise ja prognoosimatu tulemusega

– võttes arvesse tõsiasja, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal pärast seda, kui 
nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku 
heaks kiitnud, ning et läbirääkimised on 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise lubadustel põhineva protsessi 
lähtepunkt,
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protsessi lähtepunkt,

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal pärast seda, kui 
nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku 
heaks kiitnud, ning et läbirääkimised on 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise lubadustel põhineva 
pikaajalise ja prognoosimatu tulemusega 
protsessi lähtepunkt,

– võttes arvesse tõsiasja, et 
ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. 
oktoobril 2005. aastal pärast seda, kui 
nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku 
heaks kiitnud, ning et läbirääkimised on 
ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise lubadustel põhineva 
pikaajalise ja prognoosimatu tulemusega 
protsessi lähtepunkt, mille ühiseks 
eesmärgiks on ELi täisliikmeks saamine 
niipea, kui liikmeksoleku kriteeriumid on 
täidetud,

Or. en

Muudatusettepanek 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et Türgi on 
kohustunud teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena end jätkuvalt 
moderniseerida ning tugevdada ja 
parandada demokraatlikke institutsioone, 

– võttes arvesse tõsiasja, et Türgi on 
kohustunud teostama reforme ning viima 
end järk-järgult vastavusse ELi nõuetega 
ning arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena end jätkuvalt 
moderniseerida ning tugevdada ja 
parandada demokraatlikke institutsioone, 
õigusriiki ning inimõiguste ja 
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õigusriiki ning inimõiguste ja 
põhivabaduste järgimist,

põhivabaduste järgimist,

Or. en

Muudatusettepanek 13
Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et Türgi on 
kohustunud teostama reforme, arendama
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena end jätkuvalt 
moderniseerida ning tugevdada ja 
parandada demokraatlikke institutsioone, 
õigusriiki ning inimõiguste ja 
põhivabaduste järgimist,

– võttes arvesse tõsiasja, et Türgi on 
kohustunud teostama reforme, peab ta ka 
hoiduma mis tahes viisil ohustamast ELi 
liikmesriike ja seega säilitama
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega; neid 
pingutusi tuleks käsitada Türgi 
võimalusena end jätkuvalt moderniseerida 
ning tugevdada ja parandada 
demokraatlikke institutsioone, õigusriiki 
ning inimõiguste ja põhivabaduste 
järgimist,

Or. en

Muudatusettepanek 14
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et Türgi on 
kohustunud teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena end jätkuvalt 
moderniseerida ning tugevdada ja 
parandada demokraatlikke institutsioone, 

– võttes arvesse tõsiasja, et Türgi on 
kohustunud teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end 
järk-järgult vastavusse ELi nõuetega ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks 
käsitada Türgi võimalusena end jätkuvalt 
moderniseerida ning tugevdada ja 
parandada demokraatlikke institutsioone, 
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õigusriiki ning inimõiguste ja 
põhivabaduste järgimist,

õigusriiki ning inimõiguste ja 
põhivabaduste järgimist; võttes arvesse, et 
Türgi ei ole selles osas suutnud mitte 
midagi saavutada ja näitab seega selgelt, 
et ei soovi mitte kunagi ELiga ühineda 
ega ole selleks ka võimeline,

Or. nl

Muudatusettepanek 15
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse sõnavabaduse sagenevat 
rikkumist; võttes arvesse usu- ja 
kultuuriliste vähemuste kestvalt 
mitterahuldavat olukorda, 

Or. en

Muudatusettepanek 16
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et EL peaks 
jääma Türgi reformide võrdlusaluseks,

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 17
Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 10
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et EL peaks
jääma Türgi reformide võrdlusaluseks,

– võttes arvesse tõsiasja, et EL võib jääda 
üheks peamiseks Türgi reformide 
võrdlusaluseks,

Or. it

Muudatusettepanek 18
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et kooskõlas 
Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri 
kohtumise järeldustega on täielik vastavus 
Kopenhaageni kriteeriumidele ja ELi 
integreerimisvõime endiselt liitumise alus 
ELiga kui ühistel väärtustel, siiral 
koostööl ja kõigi liikmesriikide 
vastastikusel solidaarsusel põhineva 
ühendusega,

– võttes arvesse tõsiasja, et kooskõlas 
Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri 
kohtumise järeldustega on ELiga liitumise
alus täielik vastavus Kopenhaageni 
kriteeriumidele ja ELi integreerimisvõime; 
võttes arvesse, et Türgi ei täida mitte 
kunagi täielikult nimetatud kriteeriume, ei 
ole võimeline neid täitma ega soovigi 
seda, ning ei peaks seega mitte kunagi 
ELiga ühinema,

Or. nl

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

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et kooskõlas 
Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri 
kohtumise järeldustega on täielik vastavus 
Kopenhaageni kriteeriumidele ja ELi 
integreerimisvõime endiselt liitumise alus 

– võttes arvesse tõsiasja, et täielik vastavus 
Kopenhaageni kriteeriumidele on endiselt 
liitumise alus ELiga kui ühistel väärtustel, 
siiral koostööl ja kõigi liikmesriikide 
vastastikusel solidaarsusel põhineva 
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ELiga kui ühistel väärtustel, siiral koostööl 
ja kõigi liikmesriikide vastastikusel 
solidaarsusel põhineva ühendusega,

ühendusega,

Or. en

Muudatusettepanek 20
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgis on 
kõige suurem arv vangistatud 
ajakirjanikke maailmas ning et see 
arvamus- ja ajakirjandusvabaduse 
piiramine on Kopenhaageni kriteeriumide
põhiprintsiibi rikkumine,

Or. de

Muudatusettepanek 21
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et umbes 3000 
üliõpilast on praegu Türgis 
„terroristideks” klassifitseeritud,

Or. de

Muudatusettepanek 22
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 12
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et positiivne 
tegevuskava käivitati 2012. aasta mais, et 
toetada ja täiendada läbirääkimisi
tõhustatud koostöö kaudu mitmes ühist 
huvi pakkuvas valdkonnas,

– võttes arvesse tõsiasja, et positiivne 
tegevuskava käivitati 2012. aasta mais, et 
täiendada ja hoogustada 
ühinemisläbirääkimisi tõhustatud koostöö 
kaudu mitmes ühist huvi pakkuvas 
valdkonnas,

Or. en

Muudatusettepanek 23
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et positiivne 
tegevuskava käivitati 2012. aasta mais, et 
toetada ja täiendada läbirääkimisi 
tõhustatud koostöö kaudu mitmes ühist 
huvi pakkuvas valdkonnas,

– võttes arvesse tõsiasja, et positiivne 
tegevuskava käivitati 2012. aasta mais, et 
toetada ja täiendada läbirääkimisi 
tõhustatud koostöö kaudu mitmes ühist 
huvi pakkuvas valdkonnas; võttes arvesse, 
et see algatus ei asenda 
ühinemisläbirääkimisi, vaid täiendab 
neid,

Or. en

Muudatusettepanek 24
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et positiivne
tegevuskava käivitati 2012. aasta mais, et 
toetada ja täiendada läbirääkimisi 
tõhustatud koostöö kaudu mitmes ühist 
huvi pakkuvas valdkonnas,

– võttes arvesse tõsiasja, et kergeusklik
tegevuskava käivitati 2012. aasta mais, et 
toetada ja täiendada läbirääkimisi 
tõhustatud koostöö kaudu mitmes ühist 
huvi pakkuvas valdkonnas,
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Or. nl

Muudatusettepanek 25
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis 
– peatükid, mida ongi vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged sihttasemed ja anda maksimaalselt 
aega vajalike õigusaktide ja 
institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärseks rakendamiseks,

– võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse,

Or. de

Muudatusettepanek 26
Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida ongi vaja käsitleda 

– võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu uute kandidaatriikide 
läbirääkimiste raamistikku käsitlevat 
komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
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läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged sihttasemed ja anda maksimaalselt 
aega vajalike õigusaktide ja 
institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärseks rakendamiseks,

keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida ongi vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged sihttasemed ja anda maksimaalselt 
aega vajalike õigusaktide ja 
institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärseks rakendamiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 27
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida ongi vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged sihttasemed ja anda maksimaalselt 
aega vajalike õigusaktide ja 
institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärseks rakendamiseks,

võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut – mida 
ei saa küll Türgile kohaldada – asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida ongi vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged sihttasemed ja anda maksimaalselt 
aega vajalike õigusaktide ja 
institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärseks rakendamiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 28
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida ongi vaja käsitleda
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged sihttasemed ja anda maksimaalselt 
aega vajalike õigusaktide ja 
institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärseks rakendamiseks,

võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida ongi vaja avada
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged sihttasemed ja anda maksimaalselt 
aega vajalike õigusaktide ja 
institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärseks rakendamiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 29
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida ongi vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged sihttasemed ja anda maksimaalselt 
aega vajalike õigusaktide ja 
institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärseks rakendamiseks,

– võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. 
detsembri 2012. aasta järeldustes toetas 
nõukogu komisjoni uut ettepanekut asetada 
õigusriigi põhimõte laienemispoliitika 
keskmesse ning kinnitas 23. peatüki 
(õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. 
peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis –
peatükid, mida ongi vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata 
selged sihttasemed ja anda maksimaalselt 
aega vajalike õigusaktide ja 
institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärseks rakendamiseks; võttes 
arvesse, et tänaseks saadud tulemused on 
kõike muud kui rahuldavad,

Or. nl



PE504.377v01-00 16/117 AM\926673ET.doc

ET

Muudatusettepanek 30
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgis on läbi viidud 
mitmeid kohtusüsteemi, õigusalaseid, 
institutsioonilisi ja praktilisi reforme; 
mitmel pikaajalisel probleemil, mis 
puudutavad näiteks õigusemõistmist 
Türgis, on siiski jätkuvalt tõsine 
negatiivne mõju inimõigustele ja 
sõnavabadusele Türgis ning üldsuse 
arusaamisele kohtusüsteemi 
sõltumatusest ja erapooletusest; võttes 
arvesse, et nende probleemide tagajärjel 
on algatatud suur hulk kohtuasju 
ajakirjanike, aktivistide ja intellektuaalide 
vastu,

Or. en

Muudatusettepanek 31
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et 2012. aasta 
laienemisstrateegias kinnitas komisjon, et 
oma majanduse, strateegilise asukoha ja 
tähtsa piirkondliku rolli tõttu on Türgi 
Euroopa Liidu seisukohalt väga oluline 
riik ning et ühinemisprotsess on endiselt 
kõige sobivam raamistik ELiga seotud 
reformide arendamiseks Türgis; võttes 
arvesse tõsiasja, et komisjon väljendas 
muret seoses Türgi väheste edusammudega 
poliitiliste kriteeriumide täitmisel,

– võttes arvesse tõsiasja, et komisjon 
väljendas õigusega muret seoses Türgi 
väheste edusammudega poliitiliste 
kriteeriumide täitmisel,
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Or. nl

Muudatusettepanek 32
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et 2012. aasta 
laienemisstrateegias kinnitas komisjon, et 
oma majanduse, strateegilise asukoha ja 
tähtsa piirkondliku rolli tõttu on Türgi 
Euroopa Liidu seisukohalt väga oluline 
riik ning et ühinemisprotsess on endiselt 
kõige sobivam raamistik ELiga seotud 
reformide arendamiseks Türgis; võttes 
arvesse tõsiasja, et komisjon väljendas 
muret seoses Türgi väheste 
edusammudega poliitiliste kriteeriumide 
täitmisel,

– võttes arvesse tõsiasja, et 2012. aasta 
laienemisstrateegias kinnitas komisjon, et 
Türgi on Euroopa Liidu seisukohalt oma 
majanduse, strateegilise asukoha ja tähtsa 
piirkondliku rolli tõttu väga oluline riik 
ning et ühinemisprotsess on endiselt kõige 
sobivam raamistik ELiga seotud reformide 
arendamiseks Türgis,

Or. en

Muudatusettepanek 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et 2012. aasta 
laienemisstrateegias kinnitas komisjon, et 
oma majanduse, strateegilise asukoha ja 
tähtsa piirkondliku rolli tõttu on Türgi 
Euroopa Liidu seisukohalt väga oluline riik 
ning et ühinemisprotsess on endiselt kõige 
sobivam raamistik ELiga seotud 
reformide arendamiseks Türgis; võttes 
arvesse tõsiasja, et komisjon väljendas 
muret seoses Türgi väheste edusammudega 
poliitiliste kriteeriumide täitmisel,

– võttes arvesse tõsiasja, et 2012. aasta 
laienemisstrateegias kinnitas komisjon, et 
oma majanduse, strateegilise asukoha ja 
tähtsa piirkondliku rolli tõttu on Türgi 
Euroopa Liidu seisukohalt väga oluline 
riik; võttes arvesse tõsiasja, et komisjon 
väljendas muret seoses Türgi väheste 
edusammudega poliitiliste kriteeriumide 
täitmisel,



PE504.377v01-00 18/117 AM\926673ET.doc

ET

Or. nl

Muudatusettepanek 34
Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et 2012. aasta 
laienemisstrateegias kinnitas komisjon, et 
oma majanduse, strateegilise asukoha ja 
tähtsa piirkondliku rolli tõttu on Türgi 
Euroopa Liidu seisukohalt väga oluline riik 
ning et ühinemisprotsess on endiselt kõige
sobivam raamistik ELiga seotud reformide 
arendamiseks Türgis; võttes arvesse 
tõsiasja, et komisjon väljendas muret 
seoses Türgi väheste edusammudega 
poliitiliste kriteeriumide täitmisel,

– võttes arvesse tõsiasja, et 2012. aasta 
laienemisstrateegias kinnitas komisjon, et 
oma majanduse, strateegilise asukoha ja 
tähtsa piirkondliku rolli tõttu on Türgi 
Euroopa Liidu seisukohalt väga oluline riik 
ning et ühinemisprotsess on endiselt üks
kõige sobivamaid raamistikke reformide 
arendamiseks Türgis; võttes arvesse 
tõsiasja, et komisjon väljendas muret 
seoses Türgi väheste edusammudega 
poliitiliste kriteeriumide täitmisel,

Or. it

Muudatusettepanek 35
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et 2012. aasta 
laienemisstrateegias kinnitas komisjon, et 
oma majanduse, strateegilise asukoha ja 
tähtsa piirkondliku rolli tõttu on Türgi 
Euroopa Liidu seisukohalt väga oluline riik 
ning et ühinemisprotsess on endiselt kõige 
sobivam raamistik ELiga seotud reformide 
arendamiseks Türgis; võttes arvesse 
tõsiasja, et komisjon väljendas muret 
seoses Türgi väheste edusammudega 
poliitiliste kriteeriumide täitmisel,

– võttes arvesse tõsiasja, et 2012. aasta 
laienemisstrateegias kinnitas komisjon, et 
oma majanduse, strateegilise asukoha ja 
tähtsa piirkondliku rolli tõttu on Türgi 
Euroopa Liidu seisukohalt väga oluline riik 
ning et läbirääkimisprotsess, mille 
lõppeesmärk on ühinemine, on endiselt 
ainus raamistik ELiga seotud reformide 
arendamiseks Türgis; võttes arvesse 
tõsiasja, et komisjon väljendas muret 
seoses Türgi väheste edusammudega 
poliitiliste kriteeriumide täitmisel,
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et komisjon 
väljendas muret seoses Türgi väheste 
edusammudega poliitiliste kriteeriumide 
täitmisel,

Or. en

Muudatusettepanek 37
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Türgi edusamme 
konstitutsioonilise reformi vallas,

Or. en

Muudatusettepanek 38
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani, juba 
seitsmendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle
lisaprotokolli sätteid,

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani täiel 
määral rakendanud EÜ-Türgi 
assotsieerimislepingu lisaprotokolli sätteid 
ning et Euroopa Liit ei ole siiani võtnud 
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kõiki vajalikke meetmeid Küprose 
türklaste isolatsiooni tühistamiseks 
vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu 26. 
aprilli 2004. aasta kohtumise järeldustele, 
kuigi Küprose türklased on mitmel korral 
selgelt väljendanud oma soovi kuuluda 
Euroopa Liitu,

Or. en

Muudatusettepanek 39
Sarah Ludford

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani, juba 
seitsmendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle
lisaprotokolli sätteid,

– märkides, et Türgi ei ole siiani täiel 
määral rakendanud EÜ-Türgi 
assotsieerimislepingu lisaprotokolli sätteid 
ning et Euroopa Liit ei ole siiani võtnud 
kõiki vajalikke meetmeid Küprose 
türklaste isolatsiooni tühistamiseks 
vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu 26. 
aprilli 2004. aasta kohtumise järeldustele,

Or. en

Muudatusettepanek 40
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani, juba 
seitsmendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

võttes arvesse, et nii Türgi kui Euroopa 
Liit on siiani üksnes osaliselt rakendanud 
EÜ-Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani, juba 
seitsmendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani, juba 
seitsmendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid, näidates seega 
selgelt, et ei soovi mitte kunagi ühineda 
ELiga ega ole selleks ka võimeline,

Or. nl

Muudatusettepanek 42
Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani, juba 
seitsmendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani, juba 
seitsmendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid ning ei ole ka ühtegi 
märki, et ta seda tulevikus teha kavatseb;
võttes arvesse, et lisaprotokolli 
rakendamata jätmine takistab vältimatult 
igasuguse edu saavutamist Türgi 
liitumisprotsessis,

Or. it

Muudatusettepanek 43
Anna Maria Corazza Bildt

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani, juba 
seitsmendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid,

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani, juba 
seitsmendat aastat järjest, rakendanud EÜ-
Türgi assotsieerimislepingu ja selle 
lisaprotokolli sätteid, ning et Euroopa 
Liidu Nõukogu 26. aprilli 2004. aasta 
kohtumise järeldusi Küprose kohta ei ole 
siiani ellu viidud,

Or. en

Muudatusettepanek 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi peab oma 
huvides ja stabiilsuse tugevdamiseks ning 
heanaaberlike suhete ja positiivse 
poliitilise ja majandusliku partnerluse 
edendamiseks rohkem pingutama, et 
lahendada aktuaalsed kahepoolsed 
küsimused oma lähinaabritega kooskõlas 
rahvusvahelise õigusega ja ÜRO 
resolutsioonidega,

Or. en

Muudatusettepanek 45
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et läbirääkimiste 
peatükid, mille osas tehnilised 
ettevalmistused on lõpule viidud, tuleks 
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kohe avada vastavalt kehtestatud korrale 
ja kooskõlas läbirääkimiste raamistikuga,

Or. en

Muudatusettepanek 46
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et Euroopa Liidu 
ja Türgi vahel valitseb vastastikune 
majanduslik sõltuvus, mis väljendub 
selles, et ELi ja Türgi vahelise kaubanduse 
kogumaht ulatus 2011. aastal kokku 120 
miljardi euroni,

– võttes arvesse tõsiasja, et ELi ja Türgi 
vahelise kaubanduse kogumaht ulatus 
2011. aastal kokku 120 miljardi euroni,

Or. nl

Muudatusettepanek 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et Euroopa Liidu 
ja Türgi vahel valitseb vastastikune 
majanduslik sõltuvus, mis väljendub selles, 
et ELi ja Türgi vahelise kaubanduse 
kogumaht ulatus 2011. aastal kokku 120 
miljardi euroni,

võttes arvesse tõsiasja, et Euroopa Liidu ja 
Türgi vahel valitseb vastastikune 
majanduslik sõltuvus, mis väljendub selles, 
et ELi ja Türgi vahelise kaubanduse 
kogumaht ulatus 2011. aastal kokku 120 
miljardi euroni; võttes arvesse, et 
olemasolevad probleemid segavad 
tolliliidu tõhusat toimimist,

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Ismail Ertug

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2004. 
aasta kohtumise järeldusi,

Or. en

Muudatusettepanek 49
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni hinnangut, 
milles väidetakse, et kuigi 
äriühinguõiguse vallas on Türgi 
raamatupidamis- ja 
auditeerimisstandardite ameti asutamise 
järgselt tehtud märgatavaid edusamme, ei 
ole uued õigusaktid, mis käsitlevad 
äriühingu üldjuhtimist ja aktsionäri 
suhteid oma äriühinguga, acquis’ga 
kooskõlas ja suurendavad riigi kaasatust 
äriühingu üldjuhtimisse, andes 
kapitaliturgude nõukogule rohkem võimu 
ettevõtete kontrollimiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 19
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Türgi võimekust etendada 
naaberriikidest ELi toimuva nafta- ja 
gaasitransiidi energiaallikate ja kanalite 
hajutamisel keskset osa,

– võttes arvesse Türgi võimekust etendada 
naaberriikidest ELi toimuva nafta-, gaasi-
ja elektritransiidi energiaallikate ja 
kanalite hajutamisel keskset osa; võttes 
arvesse võimalust, et nii Türgi kui EL 
saavad kasu Türgi rikkalikest 
taastuvenergiaallikatest vähese CO2-
heitega jätkusuutliku majanduse 
ülesehitamisel,

Or. en

Muudatusettepanek 51
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Türgi võimekust etendada
naaberriikidest ELi toimuva nafta- ja 
gaasitransiidi energiaallikate ja kanalite 
hajutamisel keskset osa,

– võttes arvesse Türgi keskset osa
naaberriikidest ELi toimuva nafta- ja 
gaasitransiidi energiaallikate ja kanalite 
hajutamisel,

Or. en

Muudatusettepanek 52
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Türgi geostrateegilist 
võtmerolli Euroopa Liidu, Põhja-Aafrika, 
Lõuna-Kaukasuse ja Lähis-Ida vahelise 
sillana; võttes arvesse Türgi sõjalist 
mõjujõudu Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika 
piirkonnas,
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Or. en

Muudatusettepanek 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et ELi dialoog ja 
koostöö Türgiga stabiilsuse, demokraatia ja 
julgeoleku valdkonnas, pidades eriti silmas 
laiemat Lähis-Ida piirkonda, on 
strateegilise tähtsusega; võttes arvesse 
tõsiasja, et Türgi mõistis kindlalt ja 
korduvalt hukka Süüria režiimi vägivalla 
tsiviilelanikkonna vastu ning annab 
vajalikku humanitaarabi nendele 
süürlastele, kes põgenevad vägivalla eest 
üle piiri,

– võttes arvesse tõsiasja, et ELi dialoog ja 
koostöö Türgiga stabiilsuse, demokraatia ja 
julgeoleku valdkonnas, pidades eriti silmas 
laiemat Lähis-Ida piirkonda, on 
strateegilise tähtsusega; võttes arvesse 
Türgi keskset rolli, mida ta etendab 
araabia riikide demokratiseerimisel 
inspiratsiooniallikana olulistes 
valdkondades, nagu poliitilised ja 
majanduslikud reformid ja 
institutsioonilise suutlikkuse loomine; 
võttes arvesse tõsiasja, et Türgi mõistis 
kindlalt ja korduvalt hukka Süüria režiimi 
vägivalla tsiviilelanikkonna vastu ning 
annab vajalikku humanitaarabi nendele 
süürlastele, kes põgenevad vägivalla eest 
üle piiri,

Or. en

Muudatusettepanek 54
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse tõsiasja, et ELi dialoog ja 
koostöö Türgiga stabiilsuse, demokraatia ja 
julgeoleku valdkonnas, pidades eriti silmas 
laiemat Lähis-Ida piirkonda, on 
strateegilise tähtsusega; võttes arvesse 
tõsiasja, et Türgi mõistis kindlalt ja 

– võttes arvesse tõsiasja, et ELi dialoog ja 
koostöö Türgiga stabiilsuse, demokraatia ja 
julgeoleku valdkonnas, pidades eriti silmas 
laiemat Lähis-Ida piirkonda, on lootusetu; 
võttes arvesse tõsiasja, et Türgi mõistis 
kindlalt ja korduvalt hukka Süüria režiimi 
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korduvalt hukka Süüria režiimi vägivalla 
tsiviilelanikkonna vastu ning annab 
vajalikku humanitaarabi nendele 
süürlastele, kes põgenevad vägivalla eest 
üle piiri,

vägivalla tsiviilelanikkonna vastu ning 
annab vajalikku humanitaarabi nendele 
süürlastele, kes põgenevad vägivalla eest 
üle piiri,

Or. nl

Muudatusettepanek 55
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ja Armeenia 
omavaheliste suhete normaliseerimiseks 
on vaja, et nad ratifitseeriksid 
eeltingimusi seadmata protokollid ja 
avaksid oma ühispiiri,

– võttes arvesse, et Türgi ja Armeenia 
suudavad omavahelised suhted 
normaliseerida üksnes juhul, kui Türgi 
tunnistab armeenlaste genotsiidi,

Or. nl

Muudatusettepanek 56
Ismail Ertug

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ja Armeenia 
omavaheliste suhete normaliseerimiseks on 
vaja, et nad ratifitseeriksid eeltingimusi 
seadmata protokollid ja avaksid oma 
ühispiiri,

– võttes arvesse, et Türgi ja Armeenia 
omavaheliste suhete normaliseerimiseks on 
vaja, et nad ratifitseeriksid eeltingimusi 
seadmata protokollid ja avaksid oma 
ühispiiri, tunnistades asjaolu, et Mägi-
Karabahhi okupeerimine mõjutab 
negatiivselt Armeenia ja Türgi suhet,

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ja Armeenia 
omavaheliste suhete normaliseerimiseks
on vaja, et nad ratifitseeriksid eeltingimusi 
seadmata protokollid ja avaksid oma 
ühispiiri,

– võttes arvesse, et Türgil on vaja püüda 
normaliseerida oma suhted Armeeniaga, 
ratifitseerides protokollid ja avades oma 
ühispiiri,

Or. it

Muudatusettepanek 58
Zbigniew Ziobro

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ja Armeenia 
omavaheliste suhete normaliseerimiseks on 
vaja, et nad ratifitseeriksid eeltingimusi 
seadmata protokollid ja avaksid oma 
ühispiiri,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi ja 
Armeenia peaksid omavaheliste suhete 
normaliseerimiseks ratifitseerima
eeltingimusi seadmata protokollid ja
avama oma ühispiiri,

Or. pl

Muudatusettepanek 59
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse, et Türgi ja Armeenia 
omavaheliste suhete normaliseerimiseks on 
vaja, et nad ratifitseeriksid eeltingimusi 
seadmata protokollid ja avaksid oma 

– võttes arvesse, et Türgi ja Armeenia 
omavaheliste suhete normaliseerimiseks on 
vaja, et nad ratifitseeriksid protokollid ja 
avaksid oma ühispiiri,
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ühispiiri;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Zbigniew Ziobro

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– väljendab heameelt Türgi-Armeenia 
ajakirjaniku Hrant Dinki tapmise 
asjaolude uurimise, kuriteo 
hukkamõistmise ja tapjatele karistuse 
määramise üle,

Or. pl

Muudatusettepanek 61
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 18. juuni 1987. aasta 
resolutsiooni Armeenia küsimuse 
poliitilise lahenduse kohta,

Or. en

Muudatusettepanek 62
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 22
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Türgi Suure Rahvuskogu 
(TGNA) 1995. aastal Kreeka vastu esitatud 
casus belli ähvardust, mis tuleks tühistada; 
võttes arvesse Türgi ja Kreeka vaheliste 
läbirääkimiste uut vooru, mille eesmärgiks 
on suhete parandamine,

– võttes arvesse Türgi Suure Rahvuskogu 
(TGNA) 8. juunil 1995. aastal Kreeka 
vastu esitatud casus belli ähvardust 
vastuseks Kreeka parlamendi 1. juuni 
1995. aasta otsusele allkirjastada ÜRO 
mereõiguse konventsioon; võttes arvesse, 
et ähvarduse tühistamine on oluline, sest 
see oleks esimene samm Türgi ja Kreeka 
vaheliste läbirääkimiste alustamisel, mille 
eesmärgiks on suhete parandamine ja 
lahtisele küsimusele lahenduse leidmine,

Or. en

Muudatusettepanek 63
Zbigniew Ziobro

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi on 
Süüria konflikti tuleviku suhtes 
strateegilise tähtsusega, märgib murega 
Ankara valitsuse poolt konfliktis 
osalevatele islami äärmuslastele antavat 
abi,

Or. pl

Muudatusettepanek 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– arvestades, et Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioon 
on ELi õigustiku osa ning sellele on alla 



AM\926673ET.doc 31/117 PE504.377v01-00

ET

kirjutanud EL, 27 liikmesriiki ja kõik 
teised kandidaatriigid,

Or. en

Muudatusettepanek 65
Bastiaan Belder

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Türgi valitsuse ja 
kohtusüsteemi passiivset hoiakut 
peamiselt islamistlikes ja natsionalistlikes 
Türgi meediaväljaannetes esinevate 
antisemitismi ilmingute suhtes,

Or. en

Muudatusettepanek 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 22 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– arvestades, et sõnavabadus on üks meie 
demokraatlike ühiskondade põhialuseid, 
mida tunnustatakse Euroopa 
aluslepingutes ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas; arvestades, et 
ajakirjandus- ja meediavabadus on 
Kopenhaageni poliitiliste 
ühinemiskriteeriumide kesksed 
elemendid,

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 22 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– arvestades, et ajakirjanike kaitse 
komitee (CPJ) kohaselt on Türgi 
ajakirjanike vangistamises maailmas 
esikohal,

Or. en

Muudatusettepanek 68
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et 
uuenenud vastastikune suhtlemine 
läbirääkimiste kontekstis on vajalik 
konstruktiivsete suhete säilitamiseks, 
rõhutab, kui tähtis on luua tingimused 
konstruktiivseks dialoogiks ja alus 
vastastikuseks mõistmiseks;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et 
uuenenud vastastikune suhtlemine 
läbirääkimiste kontekstis on vajalik 
konstruktiivsete suhete säilitamiseks, 
rõhutab, kui tähtis on luua tingimused 
konstruktiivseks dialoogiks ja alus 
vastastikuseks mõistmiseks;

1. usub, et uuenenud vastastikune 
suhtlemine läbirääkimiste kontekstis on 
vajalik konstruktiivsete suhete 
säilitamiseks; rõhutab, kui tähtis on luua 
tingimused konstruktiivseks dialoogiks ja 
alus vastastikuseks mõistmiseks; 
tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

1. usub, et uuenenud vastastikune 
suhtlemine läbirääkimiste kontekstis on 
vajalik konstruktiivsete suhete 
säilitamiseks; rõhutab, kui tähtis on luua 
tingimused konstruktiivseks dialoogiks ja 
alus vastastikuseks mõistmiseks;

Or. nl
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Muudatusettepanek 71
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

1. märgib positiivse tegevuskava
rakendamist, mis näitab, kuidas Türgi ja 
EL soovivad vastastikuse suhete 
arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja võiksid
jõuda positiivsete muutusteni; rõhutab 
siiski, et uuenenud vastastikune suhtlemine 
läbirääkimiste kontekstis on vajalik 
konstruktiivsete suhete säilitamiseks,
rõhutab, kui tähtis on luua tingimused 
konstruktiivseks dialoogiks ja alus 
vastastikuseks mõistmiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 72
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada ühinemisprotsessi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutuste ja vajalike 
reformideni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine 
ühinemisläbirääkimiste kontekstis on 
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suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

vajalik konstruktiivsete suhete 
säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on luua 
tingimused konstruktiivseks dialoogiks ja 
alus vastastikuseks mõistmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine 
ühinemisläbirääkimiste kontekstis on 
vajalik konstruktiivsete suhete 
säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on luua 
tingimused konstruktiivseks dialoogiks ja 
alus vastastikuseks mõistmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
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saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, ja väljendab sellega 
seoses toetust Euroopa Liidu eesistujariigi 
Iirimaa kavatsusele avada uusi 
läbirääkimiste peatükke; rõhutab, kui 
tähtis on luua tingimused konstruktiivseks
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks; väljendab muret Türgi 
avalikkusele jagatavas teabes kasutatava 
retoorika üle, nagu kaaluks riik ELiga 
ühinemisest loobumist;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks; märgib, et selle aluseks 
peaksid olema sellised ühisväärtused 
nagu demokraatia, õigusriik ja 
inimõiguste austamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks; on seisukohal, et 
läbirääkimiste edenemiskiirus sõltub 
ainult Türgi poliitilisest tahtest täita 
kriteeriumid, vastata läbirääkimiste 
raamistikus toodud nõudmistele ja pidada 
kinni oma lepingulistest kohustustest ELi 
suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse 
tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, 
kuidas Türgi ja EL võiksid vastastikuse 
suhete arendamise ja selgete eesmärkide 
kontekstis edendada omavahelist dialoogi, 
saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda 
positiivsete muutusteni; usub, et uuenenud 
vastastikune suhtlemine läbirääkimiste 
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kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks;

kontekstis on vajalik konstruktiivsete 
suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on 
luua piisavad tingimused konstruktiivseks 
dialoogiks ja alus vastastikuseks 
mõistmiseks; rõhutab lisaks, et kogu 
menetlust tuleb vaadelda läbirääkimiste 
raamistiku kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Philip Claeys

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et Türgi ELiga ühinemise 
taotlemise asemel oleks realistlikum ja 
soovitavam püüelda Euroopa Liidu ja 
Türgi vahelise privilegeeritud partnerluse 
poole;

Or. nl

Muudatusettepanek 81
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tõhustama oma 
käimasolevat poliitilist dialoogi 
välispoliitiliste otsuste ja eesmärkide 
teemal; peab kahetsusväärseks, et ka 
2012. aastal järgis Türgi ÜVJP 
deklaratsioone liiga vähe; ärgitab Türgit 

välja jäetud
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ELiga peetava dialoogi ja koostöö raames 
oma välispoliitikat edasi arendama;

Or. nl

Muudatusettepanek 82
Alf Svensson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tõhustama oma käimasolevat 
poliitilist dialoogi välispoliitiliste otsuste ja 
eesmärkide teemal; peab kahetsusväärseks, 
et ka 2012. aastal järgis Türgi ÜVJP 
deklaratsioone liiga vähe; ärgitab Türgit 
ELiga peetava dialoogi ja koostöö raames 
oma välispoliitikat edasi arendama;

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt unikaalne strateegiline 
koht ELi välis- ja naabruspoliitikas; 
rõhutab Türgi olulist piirkondlikku rolli 
ning kutsub ELi ja Türgit üles tõhustama 
oma käimasolevat poliitilist dialoogi 
välispoliitiliste otsuste ja eesmärkide 
teemal; peab kahetsusväärseks, et ka 2012. 
aastal järgis Türgi ÜVJP deklaratsioone 
liiga vähe; ärgitab Türgit ELiga peetava 
dialoogi ja koostöö raames oma 
välispoliitikat edasi arendama;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tõhustama oma käimasolevat 
poliitilist dialoogi välispoliitiliste otsuste ja 
eesmärkide teemal; peab kahetsusväärseks, 
et ka 2012. aastal järgis Türgi ÜVJP 

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab 
valitsuse piirkondlikke kaugeleulatuvaid 
kavu ja Türgi olulist piirkondlikku rolli 
ning kutsub ELi ja Türgit üles tõhustama 
oma käimasolevat poliitilist dialoogi 
välispoliitiliste otsuste ja eesmärkide 
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deklaratsioone liiga vähe; ärgitab Türgit 
ELiga peetava dialoogi ja koostöö raames 
oma välispoliitikat edasi arendama;

teemal; peab kahetsusväärseks, et ka 2012. 
aastal järgis Türgi ÜVJP deklaratsioone 
liiga vähe; ärgitab Türgit ELiga peetava 
dialoogi ja koostöö raames oma 
välispoliitikat edasi arendama;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tõhustama oma käimasolevat 
poliitilist dialoogi välispoliitiliste otsuste ja 
eesmärkide teemal; peab kahetsusväärseks, 
et ka 2012. aastal järgis Türgi ÜVJP 
deklaratsioone liiga vähe; ärgitab Türgit 
ELiga peetava dialoogi ja koostöö raames 
oma välispoliitikat edasi arendama;

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ja tema rolli 
naaberriigina ning kutsub ELi ja Türgit 
üles tõhustama oma käimasolevat poliitilist 
dialoogi välispoliitiliste otsuste ja 
eesmärkide teemal; peab kahetsusväärseks, 
et ka 2012. aastal järgis Türgi ÜVJP 
deklaratsioone liiga vähe; ärgitab Türgit 
ELiga peetava dialoogi ja koostöö raames 
oma välispoliitikat edasi arendama;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Pino Arlacchi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tõhustama oma 

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tegema laiaulatuslikumat 
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käimasolevat poliitilist dialoogi 
välispoliitiliste otsuste ja eesmärkide 
teemal; peab kahetsusväärseks, et ka 
2012. aastal järgis Türgi ÜVJP 
deklaratsioone liiga vähe; ärgitab Türgit 
ELiga peetava dialoogi ja koostöö raames 
oma välispoliitikat edasi arendama;

välispoliitika alast koostööd; ärgitab 
Türgit ELiga peetava dialoogi ja koostöö 
raames oma välispoliitikat edasi arendama;
rõhutab, et ELile võib kasuks tulla Türgi 
suurenev roll araabia maades ning kutsub 
mõlemat poolt üles koostööle 
rahujõudude ja demokraatia tugevdamisel 
ELi lõunanaabruses, mis on nii ELile kui 
Türgile kriitilise tähtsusega piirkond; 

Or. en

Muudatusettepanek 86
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tõhustama oma 
käimasolevat poliitilist dialoogi
välispoliitiliste otsuste ja eesmärkide 
teemal; peab kahetsusväärseks, et ka 2012. 
aastal järgis Türgi ÜVJP deklaratsioone 
liiga vähe; ärgitab Türgit ELiga peetava 
dialoogi ja koostöö raames oma 
välispoliitikat edasi arendama;

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning nõuab ELi 
ja Türgi käimasoleva poliitilise dialoogi 
edasist tõhustamist välispoliitiliste otsuste 
ja eesmärkide teemal; peab 
kahetsusväärseks, et ka 2012. aastal järgis 
Türgi ÜVJP deklaratsioone liiga vähe; 
ärgitab Türgit ELiga peetava dialoogi ja 
koostöö raames oma välispoliitikat edasi 
arendama;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
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ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tõhustama oma käimasolevat 
poliitilist dialoogi välispoliitiliste otsuste ja 
eesmärkide teemal; peab kahetsusväärseks, 
et ka 2012. aastal järgis Türgi ÜVJP 
deklaratsioone liiga vähe; ärgitab Türgit 
ELiga peetava dialoogi ja koostöö raames 
oma välispoliitikat edasi arendama;

ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tõhustama oma käimasolevat 
poliitilist dialoogi välispoliitiliste otsuste ja 
eesmärkide teemal; peab kahetsusväärseks, 
et Türgi ei järgi ELi positsioone 
rahvusvahelistes foorumites, ning asjaolu, 
et ka 2012. aastal järgis Türgi ÜVJP 
deklaratsioone liiga vähe; ärgitab Türgit 
ELiga peetava dialoogi ja koostöö raames 
oma välispoliitikat edasi arendama;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tõhustama oma käimasolevat 
poliitilist dialoogi välispoliitiliste otsuste ja 
eesmärkide teemal; peab 
kahetsusväärseks, et ka 2012. aastal järgis 
Türgi ÜVJP deklaratsioone liiga vähe; 
ärgitab Türgit ELiga peetava dialoogi ja
koostöö raames oma välispoliitikat edasi 
arendama;

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi
ja Türgit üles tõhustama oma käimasolevat 
poliitilist dialoogi välispoliitiliste otsuste ja 
eesmärkide teemal; ärgitab Türgit ELiga 
peetava dialoogi ja koostöö raames oma 
välispoliitikat edasi arendama; palub 
liikmesriikidel avada välissuhete peatükk 
(30) Türgi tihedama koostöö huvides 
ÜVJPga;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2



PE504.377v01-00 44/117 AM\926673ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi 
ja Türgit üles tõhustama oma käimasolevat 
poliitilist dialoogi välispoliitiliste otsuste ja 
eesmärkide teemal; peab kahetsusväärseks, 
et ka 2012. aastal järgis Türgi ÜVJP 
deklaratsioone liiga vähe; ärgitab Türgit 
ELiga peetava dialoogi ja koostöö raames 
oma välispoliitikat edasi arendama;

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui 
ka geograafiliselt strateegiline koht ELi 
välis- ja naabruspoliitikas; rõhutab Türgi 
olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi
ja Türgit üles tõhustama oma käimasolevat 
poliitilist dialoogi välispoliitiliste otsuste ja 
eesmärkide teemal; peab kahetsusväärseks, 
et ka 2012. aastal järgis Türgi ÜVJP 
deklaratsioone liiga vähe; nõuab, et Türgi 
juhinduks eelkõige täpselt ELi ühisest 
välis- ja julgeolekupoliitilisest hoiakust 
islamistliku fundamentalismi vastu;
ärgitab Türgit ELiga peetava dialoogi ja 
koostöö raames oma välispoliitikat edasi 
arendama; teeb sel eesmärgil ettepaneku 
kutsuda Türgi osalema Euroopa 
Ülemkogu 2013. aasta detsembri 
kohtumisel, mis pühendatakse ühisele 
välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikale;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Alf Svensson

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

väljendab toetust Türgi tegevusele Süüria 
konflikti raames ja avaldab kiitust Türgi 
valitsuse püüetele pakkuda Süüria 
põgenikele oma territooriumil ajutist 
varjupaika;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Alf Svensson
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. tunnistab, et Türgi suhted Iisraeliga 
halvenesid pärast laeval „Mavi Marmara” 
toimunud intsidenti, ja avaldab toetust 
kahe riigi vahelisele dialoogile ja suhete 
taaskehtestamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. avaldab sügavat kahetsust Türgi 
otsuse üle hoiduda kokkusaamistest ja 
kontaktidest ELi eesistujariigiga 2012. 
aasta teisel poolel; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi 
funktsioon on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingus ning et kandidaatriigina 
kohustub Türgi hoidma rahumeelseid 
suhteid Euroopa Liidu ja kõigi selle 
liikmesriikidega; väljendab pettumust 
asjaolu üle, et Türgi kindel otsus mitte 
aktsepteerida eesistujariik Küprose 
esindajat on viinud ELi–Türgi 
parlamentaarse ühiskomisjoni 70. 
koosoleku ärajätmiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma 
paralleelselt tagasivõtulepingu 
allkirjastamisega meetmeid viisanõude 
kaotamiseks järkjärgult ja pikas 
perspektiivis; nõuab tungivalt, et Türgi 
allkirjastaks ja rakendaks edasiste 
viivitusteta tagasivõtulepingu ning tagaks 
kuni selle lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on 
tähtis lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, 
üliõpilaste ja kodanikuühiskonna 
esindajate pääsu Türgist ELi; toetab 
komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi 
viisaeeskirja rakendamiseks, viisanõuete 
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma 
paralleelselt tagasivõtulepingu 
allkirjastamisega meetmeid viisanõude 

3. nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
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kaotamiseks järkjärgult ja pikas 
perspektiivis; nõuab tungivalt, et Türgi 
allkirjastaks ja rakendaks edasiste 
viivitusteta tagasivõtulepingu ning tagaks 
kuni selle lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, 
üliõpilaste ja kodanikuühiskonna 
esindajate pääsu Türgist ELi; toetab 
komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi 
viisaeeskirja rakendamiseks, viisanõuete 
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas;

Or. nl

Muudatusettepanek 95
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 

3. kutsub komisjoni võtma meetmeid 
viisanõude kaotamiseks; rõhutab vajadust 
etteulatuvalt lihtsustada ettevõtjate, 
teadlaste, üliõpilaste ja kodanikuühiskonna 
esindajate pääsu Türgist ELi; toetab 
komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi 
viisaeeskirja rakendamiseks, viisanõuete 
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
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transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

tagasivõtulepingu; tervitab 
sotsiaalpoliitika nõukogu järeldusi 
Türgiga viisanõude kaotamise alase 
dialoogi algatamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste ja
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ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

üliõpilaste pääsu Türgist ELi; toetab 
komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi 
viisaeeskirja rakendamiseks, viisanõuete 
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis;

Or. de

Muudatusettepanek 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 

3. kutsub komisjoni üles võtma 
paralleelselt tagasivõtulepingu 
allkirjastamisega meetmeid viisanõude 
kaotamiseks tulemustele orienteeritud 
protsessi käigus; nõuab tungivalt, et Türgi 
allkirjastaks ja rakendaks edasiste 
viivitusteta tagasivõtulepingu ning tagaks 
kuni selle lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi võitleb otsustavalt 
ebaseadusliku rändega ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord enne 
viisanõude kaotamist, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisanõuete 
ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks ning 
viisakeskuste avamiseks Türgis, mis on 
aluseks mõlema poole kodanike 
lähendamisele; tuletab liikmesriikidele 
meelde nende kohustusi kehtestada 
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kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

viisavabadus seoses 
assotsieerimislepinguga vastavalt Euroopa 
Kohtu 19. veebruari 2009. aasta otsusele
Soysali ja Savatli kohtuasjas;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma 
paralleelselt tagasivõtulepingu 
allkirjastamisega meetmeid viisanõude 
kaotamiseks; nõuab tungivalt, et Türgi 
allkirjastaks ja rakendaks edasiste 
viivitusteta tagasivõtulepingu ning tagaks 
kuni selle lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise;
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis;
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

3. peab enneaegseks võtta meetmeid 
viisanõude kaotamiseks isegi järkjärgult ja 
pikas perspektiivis; nõuab tungivalt, et 
Türgi allkirjastaks ja rakendaks edasiste 
viivitusteta ELi–Türgi tagasivõtulepingu 
ning tagaks kuni selle lepingu jõustumiseni 
kehtivate kahepoolsete lepingute täieliku 
täitmise; tuletab meelde, et Türgi on üks 
põhilistest transiitriikidest, mille kaudu 
toimub ebaseaduslik ränne ELi ning 
rõhutab vajadust tõhustada ELiga koostööd
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis;
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

Or. it
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Muudatusettepanek 99
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks, kuni selle 
lepingu jõustumiseni ja kõigi 
liikmesriikide suhtes täieliku ja tõhusa 
rakendamiseni, kehtivate kahepoolsete 
lepingute täieliku täitmise; tuletab meelde, 
et Türgi on üks põhilistest transiitriikidest, 
mille kaudu toimub ebaseaduslik ränne ELi 
ning rõhutab vajadust tõhustada ELiga 
koostööd rändevoogude juhtimise, 
inimkaubanduse vastase võitluse ning 
piirikontrolli valdkonnas, ning tagada 
Türgi tõhus koostöö kõigi liikmesriikidega 
justiits- ja siseasjade küsimustes; rõhutab 
veel kord, et on tähtis lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Kohtu 19. veebruari 
2009. aasta otsusele Soysali kohtuasjas;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Eleni Theocharous
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks, kuni selle 
lepingu jõustumiseni ja kõigi 
liikmesriikide suhtes täieliku ja tõhusa 
rakendamiseni, kehtivate kahepoolsete 
lepingute täieliku täitmise; tuletab meelde, 
et Türgi on üks põhilistest transiitriikidest, 
mille kaudu toimub ebaseaduslik ränne ELi 
ning rõhutab vajadust tõhustada ELiga 
koostööd rändevoogude juhtimise, 
inimkaubanduse vastase võitluse ning 
piirikontrolli valdkonnas, ning tagada 
Türgi tõhus koostöö kõigi liikmesriikidega 
justiits- ja siseasjade küsimustes; rõhutab 
veel kord, et on tähtis lihtsustada 
ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Kohtu 19. veebruari 
2009. aasta otsusele Soysali kohtuasjas;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Alojz Peterle

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate Türgist 
ELi pääsu menetlust; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Kohtu 19. veebruari 
2009. aasta otsusele Soysali kohtuasjas;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks; nõuab 
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järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Kohtu 19. veebruari 
2009. aasta otsusele Soysali kohtuasjas;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
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transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Kohtu 19. veebruari 
2009. aasta otsusele Soysali kohtuasjas;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu kõigi sätete jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
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ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Kohtu 19. veebruari 
2009. aasta otsusele Soysali kohtuasjas;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust 
kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega 
meetmeid viisanõude kaotamiseks 
järkjärgult ja pikas perspektiivis; nõuab 
tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle 
lepingu jõustumiseni kehtivate 
kahepoolsete lepingute täieliku täitmise; 
tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest 
transiitriikidest, mille kaudu toimub 
ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis 
lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste 
ja kodanikuühiskonna esindajate pääsu 
Türgist ELi; toetab komisjoni ja 
liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks 
ja lihtsustamiseks ning 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; 
tuletab liikmesriikidele meelde nende 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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kohustusi seoses assotsieerimislepinguga 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. 
veebruari 2009. aasta Soysali otsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. väljendab hämmeldust Türgi valitsuse 
avaldatud „eduaruande” üle, milles Türgi 
annab hinnangu iseendale;

Or. nl

Muudatusettepanek 107
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. rõhutab tungivat vajadust võtta vastu 
seaduseelnõu välismaalaste ja 
rahvusvahelise kaitse kohta, mille 
vastuvõtmisel on tekkinud viivitus, ning 
väljendab muret olukorra üle, mis valitseb 
maismaapiiridel ja lennujaamade 
transiidialal rahvusvahelise kaitse 
saamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. väljendab muret asüülimenetlusele 
juurdepääsust keeldumise ning põgenike, 
asüülitaotlejate ja teiste potentsiaalselt 
kaitset vajavate inimeste tagasisaatmise 
tava jätkumise pärast; nõuab tungivalt, et 
valitsus viiks rahvusvaheliste 
standarditega kooskõlla 
kinnipidamiseeskirjad, mille kohta 
Euroopa Inimõiguste Kohus on 
Abdolkhani ja Karimina vs. Türgi 
kohtuasjas leidnud, et need on 
ebaseaduslikud; kutsub Türgi Suurt 
Rahvuskogu võtma vastu üldist 
rahvusvaheliste standarditega kooskõlas 
olevat kaitse ja vastuvõtmise seadust kõigi 
põgenike, asüülitaotlejate ja teiste kaitset 
vajada võivate inimeste kaitsmiseks ilma 
nende diskrimineerimiseta Türgi 
jurisdiktsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustust kehtestada viisavabadus seoses 
assotsieerimislepinguga vastavalt 
Euroopa Kohtu 19. veebruari 2009. aasta 
otsusele Soysali ja Savatli kohtuasjas;

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. kutsub komisjoni üles võtma kõik 
vajalikud meetmed tagamaks, et 
liikmesriigid ei takistaks enam ELis 
elavate Türgi töötajate 
sotsiaalkindlustusalaste õiguste 
kasutamist vastavalt nõukogu 6. detsembri 
2012. aasta otsusele, kuni on lõpule 
viidud läbirääkimised Türgiga uue 
tekstiversiooni osas, mis asendaks ELi-
Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 
3/80, sest nii EL kui Türgi peavad jõudma 
kokkuleppele ühistekstis, et see muutuks 
õiguslikult siduvaks;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. tuletab meelde, et Türgist ELi 
välispiiridele jõudvad ebaseadusliku 
sisserände vood on murettekitavad; võtab 
arvesse Türgi võetud meetmeid nende 
rändevoogude resoluutseks tõkestamiseks 
ja nende vastu võitlemiseks; rõhutab 
vajadust tõhustada ELiga koostööd 
rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse 
vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud 
tegevuse eest uue põhiseaduse 
väljatöötamisel ja kodanikuühiskonna 
ulatusliku kaasamise eest 
konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja 
lahendama kollektiivselt ning kooskõlas 
ELi väärtustega sellised põhiküsimused 
nagu (i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 
riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike põhiõigused ja (iv) 
kodanikkonda kaasav kontseptsioon;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise 
eest konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja lahendama 
kollektiivselt ning kooskõlas ELi 
väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 

4. tunnustab põhiseadusliku 
lepituskomitee pühendunud tegevust uue 
põhiseaduse väljatöötamisel ja rõhutab 
vajadust kodanikuühiskonna ulatusliku 
kaasamise järele konsultatsioonidesse, 
milles peegeldus Türgi ühiskonna 
mitmekesisus; ärgitab komisjoni oma tööd 
jätkama ja lahendama kaasavalt ja eeskuju 
andvalt ning kooskõlas ELi kriteeriumide 
ja väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimude lahusus ning vastastikuse 
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riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike põhiõigused ja (iv) 
kodanikkonda kaasav kontseptsioon;

kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 
riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike inimõigused ja põhivabadused, 
ja (iv) kodanikkonda kaasav kontseptsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise 
eest konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja lahendama 
kollektiivselt ning kooskõlas ELi 
väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 
riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike põhiõigused ja (iv) kodanikkonda 
kaasav kontseptsioon;

4. märgib põhiseadusliku lepituskomitee
pühendunud tegevust uue põhiseaduse 
väljatöötamisel ja kodanikuühiskonna 
ulatusliku kaasamise eest 
konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; väljendab 
sellegipoolest muret komitee senises 
tegevuses nähtavate edusammude 
puudumise üle; ärgitab komisjoni oma 
töömeetodeid üle vaatama, eesmärgiga
saavutada kompromissipõhine tõeline 
konsensus, ja lahendama kollektiivselt 
ning kooskõlas ELi väärtustega sellised 
põhiküsimused nagu (i) võimu lahusus 
ning vastastikuse kontrolli asjakohane 
süsteem, (ii) suhted riigi, ühiskonna ja 
religiooni vahel, (iii) kaasav 
valitsemissüsteem, mis tagab kodanike 
põhiõigused ja (iv) kodanikkonda kaasav 
kontseptsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson, Anna Maria Corazza Bildt
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise 
eest konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja lahendama 
kollektiivselt ning kooskõlas ELi 
väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 
riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike põhiõigused ja (iv) kodanikkonda
kaasav kontseptsioon;

4. märgib põhiseadusliku lepituskomitee
pühendunud tegevust uue põhiseaduse 
väljatöötamisel ja kodanikuühiskonna 
ulatusliku kaasamise eest 
konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; väljendab 
sellegipoolest muret komitee senises 
tegevuses nähtavate edusammude 
puudumise üle; ärgitab komisjoni oma 
töömeetodeid üle vaatama, eesmärgiga
saavutada kompromissipõhine tõeline 
konsensus, ja lahendama kollektiivselt 
ning kooskõlas ELi väärtustega sellised 
põhiküsimused nagu (i) võimu lahusus 
ning vastastikuse kontrolli asjakohane 
süsteem, (ii) suhted riigi, ühiskonna ja 
religiooni vahel, (iii) kaasav 
valitsemissüsteem, mis tagab kodanike 
põhiõigused ja (iv) kodanikkonda kaasav 
kontseptsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise 
eest konsultatsioonidesse, milles peegeldus
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja lahendama 
kollektiivselt ning kooskõlas ELi 
väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimu lahusus ning vastastikuse 

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
hulga erinevate sidusrühmade, kaasa 
arvatud parlamendis esindamata 
poliitiliste parteide ja mittemoslemi 
vähemuste ulatusliku kaasamise eest 
konsultatsioonidesse, peegeldades sel moel 
õigesti Türgi ühiskonna mitmekesisust; 
ärgitab komisjoni oma tööd jätkama ja 



AM\926673ET.doc 63/117 PE504.377v01-00

ET

kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 
riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike põhiõigused ja (iv) kodanikkonda 
kaasav kontseptsioon;

lahendama kollektiivselt ning kooskõlas 
ELi väärtustega sellised põhiküsimused 
nagu (i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 
riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike põhiõigused ja (iv) kodanikkonda 
kaasav kontseptsioon; 

Or. en

Muudatusettepanek 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise 
eest konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja lahendama 
kollektiivselt ning kooskõlas ELi 
väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 
riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike põhiõigused ja (iv) kodanikkonda 
kaasav kontseptsioon;

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise 
eest konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja lahendama 
kollektiivselt ning kooskõlas ELi 
väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (iii) kaasav 
valitsemissüsteem, mis tagab kodanike 
põhiõigused ja (iv) kodanikkonda kaasav 
kontseptsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise 
eest konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja lahendama 
kollektiivselt ning kooskõlas ELi 
väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 
riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike põhiõigused ja (iv) kodanikkonda 
kaasav kontseptsioon;

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise 
eest konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja lahendama 
kollektiivselt ning kooskõlas ELi 
väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 
riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike põhiõigused ja (iv) kodanikkonda 
kaasav kontseptsioon; kutsub kõiki 
asjaomaseid poliitilisi parteisid ja 
osalejaid järgima uue põhiseaduse üle 
läbirääkimiste pidamisel konstruktiivset 
lähenemisviisi;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise 
eest konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja lahendama 
kollektiivselt ning kooskõlas ELi 
väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (ii) suhted 
riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) 
kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 

4. tunnustab põhiseaduslikku 
lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse 
eest uue põhiseaduse väljatöötamisel ja 
kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise 
eest konsultatsioonidesse, milles peegeldus 
Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab 
komisjoni oma tööd jätkama ja lahendama 
kollektiivselt ning kooskõlas ELi 
väärtustega sellised põhiküsimused nagu 
(i) võimu lahusus ning vastastikuse 
kontrolli asjakohane süsteem, (ii) riigi 
demokraatliku ja ilmaliku põhiolemuse 
kaitse ning suhted riigi, ühiskonna ja 
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kodanike põhiõigused ja (iv) kodanikkonda 
kaasav kontseptsioon;

religiooni vahel, (iii) kaasav 
valitsemissüsteem, mis tagab kodanike 
põhiõigused ja -vabadused, ja (iv) 
kodanikkonda kaasav kontseptsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaja on teha edusamme 2010. 
aastal vastu võetud põhiseadusmuudatuste 
rakendamisel, eelkõige isikuandmeid ja 
sõjaväe kohtusüsteemi käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmisel;

5. rõhutab, et vaja on teha edasisi 
edusamme 2010. aastal vastu võetud 
põhiseadusmuudatuste rakendamisel, 
eelkõige isikuandmeid ja sõjaväe 
kohtusüsteemi käsitlevate õigusaktide 
vastuvõtmisel; märgib, et justiitsministri ja 
tema asekantsleri osalemine ja volitused 
kohtunike ja prokuröride kõrges 
nõukogus panevad tõsiselt muretsema 
kohtusüsteemi sõltumatuse pärast; 

Or. en

Muudatusettepanek 121
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaja on teha edusamme 2010. 
aastal vastu võetud põhiseadusmuudatuste 
rakendamisel, eelkõige isikuandmeid ja 
sõjaväe kohtusüsteemi käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmisel;

5. rõhutab, et vaja on teha edusamme 2010. 
aastal vastu võetud põhiseadusmuudatuste 
rakendamisel, eelkõige isikuandmeid ja 
sõjaväe kohtusüsteemi ning soolise 
võrdõiguslikkuse elluviimise toetamiseks 
vajalikke toetusmeetmeid käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmisel;
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Or. en

Muudatusettepanek 122
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaja on teha edusamme 2010. 
aastal vastu võetud põhiseadusmuudatuste 
rakendamisel, eelkõige isikuandmeid ja 
sõjaväe kohtusüsteemi käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmisel;

5. rõhutab, et vaja on teha edusamme 2010. 
aastal vastu võetud põhiseadusmuudatuste 
rakendamisel, eelkõige isikuandmeid ja 
sõjaväe kohtusüsteemi käsitlevate 
õigusaktide vastuvõtmisel; väljendab 
heameelt 2010. aastal tehtud 
põhiseadusmuudatuste kohaselt 
jõustunud õigusaktide üle, mis annavad 
üksikisikule õiguse pöörduda 
konstitutsioonikohtu poole;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. nõuab selgitust selle kohta, kuidas 
komitee oma tegevust ellu viib, arvestades 
et praeguse põhiseaduse (artikkel 175) 
kohaselt võidakse muuta ainult 
olemasolevat teksti;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Laurence J.A.J. Stassen
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu 
olulist rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, kui oluline on, 
et kõik parteid toetaksid reformiprotsessi 
ja annaksid sellesse oma panuse, 
tunnustab eelkõige väärtuslikku 
seaduslikku raamistikku, mis kaitseb ja 
edendab kõikide elanikkonnarühmade 
põhiõigusi; tunnustab inimõiguste 
uurimiskomisjoni tööd ja nõuab, et ELiga 
ühtlustamise komisjon edendaks 
õigusloomeprotsessi käigus uue 
seadusandluse vastavusseviimist liidu 
acquis´ või Euroopa standarditega;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist 
rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, kui oluline on, et
kõik parteid toetaksid reformiprotsessi ja 
annaksid sellesse oma panuse, tunnustab
eelkõige väärtuslikku seaduslikku 
raamistikku, mis kaitseb ja edendab 
kõikide elanikkonnarühmade põhiõigusi;
tunnustab inimõiguste uurimiskomisjoni 
tööd ja nõuab, et ELiga ühtlustamise 
komisjon edendaks õigusloomeprotsessi 
käigus uue seadusandluse 
vastavusseviimist liidu acquis´ või Euroopa 
standarditega;

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist 
rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, et rahvuskogul 
on vaja anda reformiprotsessi oma panus, 
tunnustada eelkõige väärtuslikku 
seaduslikku raamistikku, mis kaitseb ja 
edendab kõikide elanikkonnarühmade 
põhiõigusi; tunnustab inimõiguste 
uurimiskomisjoni tööd ja nõuab, et ELiga 
ühtlustamise komisjon edendaks 
õigusloomeprotsessi käigus uue 
seadusandluse vastavusseviimist liidu 
acquis´ või Euroopa standarditega;

Or. de
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Muudatusettepanek 126
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist 
rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, kui oluline on, et 
kõik parteid toetaksid reformiprotsessi ja 
annaksid sellesse oma panuse, tunnustab 
eelkõige väärtuslikku seaduslikku 
raamistikku, mis kaitseb ja edendab 
kõikide elanikkonnarühmade põhiõigusi;
tunnustab inimõiguste uurimiskomisjoni 
tööd ja nõuab, et ELiga ühtlustamise 
komisjon edendaks õigusloomeprotsessi 
käigus uue seadusandluse 
vastavusseviimist liidu acquis´ või Euroopa 
standarditega;

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist 
rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, kui oluline on, et 
kõik parteid toetaksid reformiprotsessi ja 
annaksid sellesse oma panuse, tunnustab 
eelkõige väärtuslikku seaduslikku 
raamistikku, mis kaitseb ja edendab 
kõikide elanikkonnarühmade ja kodanike
põhiõigusi; kordab oma varasemates 
resolutsioonides väljendatud nõuet, et 
valimissüsteemi tuleb reformida, 
alandades parlamendivalimiste 
kümneprotsendilist künnist, millega 
suurendataks erakondade pluralismi ja 
kajastataks paremini Türgi ühiskonna 
mitmekesisust; tunnustab inimõiguste 
uurimiskomisjoni tööd ja nõuab, et ELiga 
ühtlustamise komisjon edendaks 
õigusloomeprotsessi käigus uue 
seadusandluse vastavusseviimist liidu 
acquis´ või Euroopa standarditega;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist 
rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, kui oluline on, et 
kõik parteid toetaksid reformiprotsessi ja 

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist 
rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, kui oluline on, et 
kõik parteid toetaksid reformiprotsessi ja 
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annaksid sellesse oma panuse, tunnustab 
eelkõige väärtuslikku seaduslikku 
raamistikku, mis kaitseb ja edendab 
kõikide elanikkonnarühmade põhiõigusi;
tunnustab inimõiguste uurimiskomisjoni 
tööd ja nõuab, et ELiga ühtlustamise 
komisjon edendaks õigusloomeprotsessi 
käigus uue seadusandluse 
vastavusseviimist liidu acquis´ või Euroopa 
standarditega;

annaksid sellesse oma panuse, tunnustab 
eelkõige väärtuslikku seaduslikku 
raamistikku, mis kaitseb ja edendab 
kõikide elanikkonnarühmade põhiõigusi, 
ning rõhutab künnise alandamise tähtsust 
uute erakondade puhul; tunnustab 
inimõiguste uurimiskomisjoni tööd ja 
nõuab, et ELiga ühtlustamise komisjon 
edendaks õigusloomeprotsessi käigus uue 
seadusandluse vastavusseviimist liidu 
acquis´ või Euroopa standarditega;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist 
rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, kui oluline on, et 
kõik parteid toetaksid reformiprotsessi ja 
annaksid sellesse oma panuse, tunnustab 
eelkõige väärtuslikku seaduslikku 
raamistikku, mis kaitseb ja edendab 
kõikide elanikkonnarühmade põhiõigusi;
tunnustab inimõiguste uurimiskomisjoni 
tööd ja nõuab, et ELiga ühtlustamise 
komisjon edendaks õigusloomeprotsessi 
käigus uue seadusandluse 
vastavusseviimist liidu acquis´ või Euroopa 
standarditega;

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist 
rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, kui oluline on, et 
kõik parteid toetaksid reformiprotsessi ja 
annaksid sellesse oma panuse, tunnustab 
eelkõige väärtuslikku seaduslikku 
raamistikku, mis kaitseb ja edendab 
kõikide kodanike põhiõigusi; tunnustab 
inimõiguste uurimiskomisjoni tööd ja 
nõuab, et ELiga ühtlustamise komisjon 
edendaks õigusloomeprotsessi käigus uue 
seadusandluse vastavusseviimist liidu 
acquis´ või Euroopa standarditega;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist 
rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, kui oluline on, et 
kõik parteid toetaksid reformiprotsessi ja 
annaksid sellesse oma panuse, tunnustab 
eelkõige väärtuslikku seaduslikku 
raamistikku, mis kaitseb ja edendab 
kõikide elanikkonnarühmade põhiõigusi;
tunnustab inimõiguste uurimiskomisjoni 
tööd ja nõuab, et ELiga ühtlustamise 
komisjon edendaks õigusloomeprotsessi 
käigus uue seadusandluse 
vastavusseviimist liidu acquis´ või Euroopa 
standarditega;

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist 
rolli Türgi demokraatliku süsteemi 
keskpunktina ja rõhutab, kui oluline on, et 
kõik parteid toetaksid reformiprotsessi ja 
annaksid sellesse oma panuse, tunnustab 
eelkõige väärtuslikku seaduslikku 
raamistikku, mis kaitseb ja edendab 
kõikide elanikkonnarühmade ja kodanike
põhiõigusi; tunnustab inimõiguste 
uurimiskomisjoni tööd ja nõuab, et ELiga 
ühtlustamise komisjon edendaks 
õigusloomeprotsessi käigus uue 
seadusandluse vastavusseviimist liidu 
acquis´ või Euroopa standarditega;

Or. en

Muudatusettepanek 130
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis 
jätkata reformiprotsessi neljanda 
kohtusüsteemi reformipaketiga, milles 
käsitletakse (a) küsimusi, mis on seotud 
kuritegude liiga laia määratlusega 
kriminaalseaduses või terrorivastases 
seaduses, ning mille puhul on 
sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
sisse viia selge eristus terrorismi 
propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallatute ideede väljendamise 
vahel, (b) ülemäära pika eelvangistuse 
küsimust, ja (c) vajadust tagada 
kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mille Türgi 
Suur Rahvuskogu võttis vastu 2. juulil 
2012, ning selle konkreetseid reforme 
Türgi karistusseadustiku, terrorivastase 
seaduse, õiguskaitse ja pankrotiseaduse, 
ajakirjanduse seaduse, riiginõukogu 
seaduse, haldusmenetluse seadustiku, 
kohtumeditsiini instituudi seaduse, 
kassatsioonikohtu seaduse, kohtunike ja 
süüdistajate seaduse, väärteoseaduse ja 
karistusregistri seaduse vallas kui tähtsat 
sammu laiahaardelise kohtusüsteemi ja 
põhiõiguste reformimise suunas;
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süüdistustoimikutele;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga, milles käsitletakse (a) 
küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga 
laia määratlusega kriminaalseaduses või 
terrorivastases seaduses, ning mille puhul 
on sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
sisse viia selge eristus terrorismi 
propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallatute ideede väljendamise 
vahel, (b) ülemäära pika eelvangistuse 
küsimust, ja (c) vajadust tagada 
kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 
süüdistustoimikutele;

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste ulatuslikus 
reformiprotsessis suur samm edasi; rõhutab 
aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga, milles käsitletakse (a) 
küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga 
laia määratlusega ja eelkõige sellega, mida 
käsitatakse kriminaalseaduses või 
terrorivastases seaduses terrorismiaktina, 
ning mille puhul on kooskõlas Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtupraktikaga sõna-
ja meediavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
sisse viia selge eristus terrorismi 
propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallatute ideede väljendamise 
vahel, (b) menetlusi, sh õigusnormide 
sõltumatut ja erapooletut tõlgendamist, 
milles austatakse põhiõigusi, nt vajadust 
tagada kaitseadvokaatidele täielik 
juurdepääs süüdistustoimikutele ja tagada 
tõendusmaterjali kvaliteet ja järjepidevus, 
(c) tõhusust, nt kohtuasjade kuhjumise 
küsimust, mis koos menetlusnormidega 
tekitab selliseid probleeme nagu ülemäära 
pikk eelvangistus;

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga, milles käsitletakse (a)
küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga 
laia määratlusega kriminaalseaduses või 
terrorivastases seaduses, ning mille puhul 
on sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
sisse viia selge eristus terrorismi 
propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallatute ideede väljendamise
vahel, (b) ülemäära pika eelvangistuse 
küsimust, ja (c) vajadust tagada 
kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 
süüdistustoimikutele;

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga, milles käsitletakse (a)
terrorismivastaste seaduste kuritarvitamist 
kriitikute, ajakirjanike ja opositsiooni 
liikmete poliitiliselt motiveeritud 
süüdistamiseks, ilma et vaba ja õiglase 
kohtumenetluse käigus esitataks tõendeid 
selliste väidete põhjendatuse kohta, ning 
mille puhul on sõnavabaduse tagamiseks 
vaja kiiresti sisse viia selge eristus 
terrorismi propageerimise ja vägivallale 
õhutamise ning vägivallatute ideede 
väljendamise vahel, (b) ülemäära pika 
eelvangistuse küsimust, ja (c) vajadust 
tagada kaitseadvokaatidele täielik 
juurdepääs süüdistustoimikutele;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 

7. rõhutab, et Türgi kohtusüsteemi reform 
on püüdlustes tugevdada Türgis 
demokraatiat keskse tähtsusega; toonitab, 
et Türgi kohtusüsteem kannatab veel ikka 
liigsuure töökoormuse, ebapiisava 
sõltumatuse ning erapooletuse puudumise 
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reformipaketiga, milles käsitletakse (a) 
küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga 
laia määratlusega kriminaalseaduses või 
terrorivastases seaduses, ning mille puhul 
on sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
sisse viia selge eristus terrorismi 
propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallatute ideede väljendamise 
vahel, (b) ülemäära pika eelvangistuse 
küsimust, ja (c) vajadust tagada 
kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 
süüdistustoimikutele;

all; peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; märgib, et kohtusüsteemi töötajate 
koolituses ja kohtusüsteemi 
tehnoloogilises taristus on saavutatud 
märgatavat edu; rõhutab aga, et on väga 
tähtis jätkata reformiprotsessi neljanda 
kohtusüsteemi reformipaketiga, milles 
käsitletakse (a) küsimusi, mis on seotud 
kuritegude liiga laia määratlusega 
kriminaalseaduses või terrorivastases 
seaduses, ning mille puhul on 
sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti sisse 
viia selge eristus terrorismi propageerimise 
ja vägivallale õhutamise ning vägivallatute 
ideede väljendamise vahel, (b) ülemäära 
pika eelvangistuse küsimust, ja (c) vajadust 
tagada kaitseadvokaatidele täielik 
juurdepääs süüdistustoimikutele, d) 
vajadust kaotada mis tahes liiki erikohtud 
ja kohtuasjade menetlemine nendes;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga, milles käsitletakse (a) 
küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga 
laia määratlusega kriminaalseaduses või 
terrorivastases seaduses, ning mille puhul 
on sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
sisse viia selge eristus terrorismi 

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga, milles käsitletakse (a) 
küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga 
laia määratlusega kriminaalseaduses või 
terrorivastases seaduses, ning mille puhul 
on sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
sisse viia selge eristus terrorismi 
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propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallatute ideede väljendamise 
vahel, (b) ülemäära pika eelvangistuse 
küsimust, ja (c) vajadust tagada 
kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 
süüdistustoimikutele;

propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallatute ideede väljendamise 
vahel, (b) ülemäära pika eelvangistuse 
küsimust, ja (c) vajadust tagada 
kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 
süüdistustoimikutele; rõhutab, et 
kohtusüsteemi reform on Türgi 
kaasajastamise vältimatu eeldus ja et 
sellise reformi tulemuseks peab olema 
kaasaegne, tõhus, täielikult sõltumatu ja 
erapooletu kohtusüsteem, mis garanteerib 
kõigile kodanikele seadusjärgse 
kohtumenetluse; juhib sellega seoses 
eelkõige tähelepanu Pinar Selaki 
kohtumenetlusele, mis on kestnud juba 
peaaegu 15 aastat ja mille tulemuseks on 
hoolimata kolmest õigeksmõistvast 
otsusest eluaegne vanglakaristus, mille 
mõistis 24. jaanuaril 2013 Istanbuli 
kriminaalkohus nr 12;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga, milles käsitletakse (a) 
küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga 
laia määratlusega kriminaalseaduses või 
terrorivastases seaduses, ning mille puhul 
on sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
sisse viia selge eristus terrorismi 
propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallatute ideede väljendamise 
vahel, (b) ülemäära pika eelvangistuse 

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga, milles käsitletakse (a) 
küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga 
laia määratlusega kriminaalseaduses või 
terrorivastases seaduses, ning mille puhul 
on sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
sisse viia selge eristus terrorismi 
propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallatute ideede väljendamise 
vahel, (b) ülemäära pika eelvangistuse 



AM\926673ET.doc 75/117 PE504.377v01-00

ET

küsimust, ja (c) vajadust tagada 
kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 
süüdistustoimikutele;

küsimust, ja (c) vajadust tagada 
kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 
süüdistustoimikutele; väljendab heameelt 
kriminaalmenetluse seadustikku ning 
karistus- ja julgeolekumeetmete 
täideviimise seadusesse tehtud 
muudatuste üle, mille kohaselt kohtutes 
võib kasutada oma emakeelt, ning ootab 
nende kiiret rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga, milles käsitletakse (a) 
küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga 
laia määratlusega kriminaalseaduses või 
terrorivastases seaduses, ning mille puhul 
on sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
sisse viia selge eristus terrorismi 
propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallatute ideede väljendamise 
vahel, (b) ülemäära pika eelvangistuse 
küsimust, ja (c) vajadust tagada 
kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 
süüdistustoimikutele;

7. peab tervitatavaks kolmandat 
kohtusüsteemi reformipaketti, mis on 
kohtusüsteemi ja põhiõiguste valdkonna 
ulatuslikus reformiprotsessis suur samm 
edasi; rõhutab aga, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga, milles käsitletakse (a) 
küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga 
laia määratlusega kriminaalseaduses või 
terrorivastases seaduses, ning mille puhul 
on sõna-, kogunemis- ja 
ühinemisvabaduse, streigi- ja 
kollektiivläbirääkimiste õiguse tagamiseks 
vaja kiiresti sisse viia selge eristus 
terrorismi propageerimise ja vägivallale 
õhutamise ning vägivallatute ideede 
väljendamise vahel, (b) ülemäära pika 
eelvangistuse küsimust, ja (c) vajadust 
tagada kaitseadvokaatidele täielik 
juurdepääs süüdistustoimikutele;

Or. en
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Muudatusettepanek 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 139
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. väljendab heameelt selliste 
õigusaktide jõustumise üle, mis annavad 
Türgi kohtutes kaitsele õiguse kasutada 
ka muud kui türgi keelt; väljendab 
heameelt 19. jaanuaril jõustunud seaduse 
üle, mis käsitleb hüvituse maksmist pika 
kestusega kohtumenetluse ning 
kohtuotsuste hilinenud või osalise 
täideviimise või täideviimata jätmise eest, 
ning loodab, et see kavandatud siseriiklik 
meede vähendab Türgi vastaste 
süüdistuste määra Euroopa Inimõiguste 
Kohtus;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et on väga tähtis jätkata 
reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi 
reformipaketiga ja jõustada see 
võimalikult kiiresti, et käsitleda (a) 
küsimusi, mis on seotud kuriteo laia 
määratlusega kriminaalseaduses või 
terrorismivastases seaduses, mistõttu on 
sõnavabaduse tagamiseks vaja kiiresti 
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sisse viia selge eristus terrorismi 
propageerimise ja vägivallale õhutamise 
ning vägivallata ideede väljendamise 
vahel (b) ülemäära pika eelvangistuse 
küsimust, ja (c) vajadust tagada 
kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 
süüdistustoimikutele;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. väljendab muret käimasolevate 
kohtumenetluste ja kohtueelse vangistuse 
pika kestuse pärast, mis mõjutab aktiviste, 
juriste ja ajakirjanikke ning 
opositsioonierakondadest Türgi Suurde 
Rahvuskogusse valitud liikmeid ning 
kujutab endast sekkumist seaduslikku
poliitilisse tegevusse ning poliitilise 
ühinemise ja poliitikas osalemise 
õigusesse; väljendab heameelt parlamendi 
otsuse üle kaotada Türgi valitsuse poolt 
2005. aastal loodud erikohtud, kuid peab 
kahetsusväärseks, et nende kohtute 
sulgemine ei mõjuta käimasolevaid 
menetlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. kritiseerib sellega seoses nende 
üliõpilaste vahistamisi (sh Prantsusmaa ja 
Türgi kodanik Sevil Sevimli), kes osalesid 
rahumeelsetes meeleavaldustes ja 
kasutasid vägivallata ideid haridus- ja 
veendumusvabaduse toetamiseks; 

Or. de

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. väljendab muret hiljuti toimunud 
mitmete tapmiste pärast, eelkõige nelja 
armeenia päritolu Türgi kodanikust eaka 
naise tapmise pärast, mis ei aita kaasa 
Türgi ELiga ühinemise püüdlustele;
palub Türgi valitsusel seda küsimust 
seaduslikke demokraatlikke menetlusi 
järgides põhjalikult uurida, sest need 
tulenevad kõigist inimõiguste austamist 
käsitlevatest rahvusvahelistest 
konventsioonidest;

Or. en

Muudatusettepanek 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. palub Türgi valitsusel 
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kohtumenetluste tõhususe 
suurendamiseks ja kohtuasjade 
kuhjumise probleemi lahendamiseks 
muuta oma piirkondlikud 
apellatsioonikohtud, mis pidid seaduse 
järgi hakkama toimima 2007. aasta 
juunis, toimivaks nii ruttu kui võimalik 
ning keskenduda sellel eesmärgil 
kohtunike ja süüdistajate koolitusele;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. väljendab sügavat muret kurde 
toetava opositsioonierakonna BDP tõsise, 
pideva ja mitmekordse poliitilise 
diskrimineerimise pärast 2012. aastal, 
muu hulgas parlamendiliikme 
puutumatuse äravõtmise pärast mitmelt 
Türgi Suurde Rahvuskogusse valitud 
liikmelt ja ähvarduste pärast saata 
erakond laiali; tunneb sügavat kahetsust 
kahju pärast, mida on põhjustatud 
tuhandete BDP ja muude aktivistide 
vahistamise ja aastatepikkuse 
kinnipidamise pärast eelvangistuses, ning 
palub Türgi valitsusel tungivalt muuta 
seadusi ja reguleerida kohtusüsteemi, et 
tehtud kahju heastada;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 b (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. leiab, et Pinar Seleki kohtuasjas 24. 
jaanuaril 2013 langetatud otsus on ilmne 
näide Türgi kohtusüsteemi puudustest ja 
uurimise nõrkusest Türgis; peab seda 
kohtuasja õigusriigi põhimõtete kehtivuse 
ja Türgi kohtusüsteemi usaldusväärsuse 
proovikiviks;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. väljendab heameelt seaduse 
jõustumise üle, millega loodi 
lepituskomitee, et luua siseriiklik 
õigusvahend kohtumenetluste liiga pika 
kestuse probleemi lahendamiseks 
vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu 
põhimõtetele; 

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. märgib, et ajutine delegatsioon Türgis 
ajakirjanike üle peetavate protsesside 
jälgimiseks jätkab ajakirjanike üle 
peetavate protsesside ja kohtusüsteemi 
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reformide elluviimise jälgimist Türgis, 
pöörates tähelepanu sõna- ja 
ajakirjandusvabadusele;

Or. en

Muudatusettepanek 149
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 c. väljendab heameelt selle üle, et Türgi 
Suur Rahvuskogu kiitis 24. jaanuaril 
2013. aastal heaks seaduse, mis lubab 
kaitsel kasutada kohtumenetlustes 
eelistatavat keelt;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. ärgitab Türgit kiitma heaks ELi 
inimõiguste tegevuskava, mille on ette 
valmistanud justiitsministeerium koos 
Euroopa Nõukoguga, ning mis põhineb 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikal, et lahendada küsimused, 
mis on kerkinud üles Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtulahendites, kus leiti, et Türgi 
on rikkunud Euroopa Inimõiguste 
Konventsiooni sätteid; toetab 
justiitsministeeriumi ning kohtunike ja 
prokuröride kõrget nõukogu (HCoJP) 
inimõiguste teemaliste koolituste 
korraldamisel kohtunikele ja prokuröridele;

8. ärgitab Türgit kiitma heaks ELi 
inimõiguste tegevuskava, mille on ette 
valmistanud justiitsministeerium koos 
Euroopa Nõukoguga, ning mis põhineb 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikal, et lahendada küsimused, 
mis on kerkinud üles Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtulahendites, kus leiti, et Türgi 
on rikkunud Euroopa Inimõiguste 
Konventsiooni sätteid; nõuab tungivalt, et 
Türgi intensiivistaks jõupingutusi 
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika 
täielikuks rakendamiseks, ja toetab 
justiitsministeeriumi ning kohtunike ja 
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tervitab asjaolu, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu on määranud 
kindlaks uued kohtunike ja prokuröride 
hindamiskriteeriumid, millega võetakse 
arvesse Euroopa Inimõiguste 
Konventsiooni sätete ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtulahendite täitmist;

prokuröride kõrget nõukogu (HCoJP) 
inimõiguste teemaliste koolituste 
korraldamisel kohtunikele ja prokuröridele;
tervitab asjaolu, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu on määranud 
kindlaks uued kohtunike ja prokuröride 
hindamiskriteeriumid, millega võetakse 
arvesse Euroopa Inimõiguste 
Konventsiooni sätete ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtulahendite täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. ärgitab Türgit kiitma heaks ELi 
inimõiguste tegevuskava, mille on ette 
valmistanud justiitsministeerium koos 
Euroopa Nõukoguga, ning mis põhineb 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikal, et lahendada küsimused, 
mis on kerkinud üles Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtulahendites, kus leiti, et Türgi 
on rikkunud Euroopa Inimõiguste 
Konventsiooni sätteid; toetab 
justiitsministeeriumi ning kohtunike ja 
prokuröride kõrget nõukogu (HCoJP) 
inimõiguste teemaliste koolituste 
korraldamisel kohtunikele ja prokuröridele;
tervitab asjaolu, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu on määranud 
kindlaks uued kohtunike ja prokuröride 
hindamiskriteeriumid, millega võetakse 
arvesse Euroopa Inimõiguste 
Konventsiooni sätete ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtulahendite täitmist;

8. ärgitab Türgit kiitma heaks ELi 
inimõiguste tegevuskava, mille on ette 
valmistanud justiitsministeerium koos 
Euroopa Nõukoguga, ning mis põhineb 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikal, et lahendada küsimused, 
mis on kerkinud üles Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtulahendites, kus leiti, et Türgi 
on rikkunud Euroopa Inimõiguste 
Konventsiooni sätteid, ja nõuab 
tegevuskava rakendamist; toetab 
justiitsministeeriumi ning kohtunike ja 
prokuröride kõrget nõukogu (HCoJP) 
inimõiguste teemaliste koolituste 
korraldamisel kohtunikele ja prokuröridele;
tervitab asjaolu, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu on määranud 
kindlaks uued kohtunike ja prokuröride 
hindamiskriteeriumid, millega võetakse 
arvesse Euroopa Inimõiguste 
Konventsiooni sätete ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtulahendite täitmist;

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. väljendab taas muret tava pärast
esitada kriminaalsüüdistusi inimõiguste 
kaitsjate, aktivistide ja ajakirjanike vastu, 
kes esitavad tõendeid inimõiguste 
rikkumise kohta või tõstatavad muid 
avalikkuse huvides olevaid probleeme;
leiab, et arvamuste kriminaliseerimine on 
peamine takistus inimõiguste täielikule 
kaitsmisele Türgis;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, kui oluline on pakkuda 
inimõiguste kaitsjatele tulemuslikku 
kaitset; väljendab muret inimõiguste 
kaitsjate üle algatatud kohtuprotsesside 
jätkumise ja inimõiguste kaitsjate vastu 
uute süüdistuste esitamise pärast; juhib 
sellega seoses eelkõige tähelepanu 
kirjaniku, sotsioloogi ja feministi Pinar 
Selaki kohtumenetlusele, mis on kestnud 
juba peaaegu 15 aastat ja mille 
tulemuseks on hoolimata kolmest 
õigeksmõistvast otsusest 24. jaanuaril 
2013 mõistetud eluaegne vanglakaristus;
mõistab selle otsuse teravalt hukka, 
juhtides tähelepanu asjaolule, et 
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kohtumenetluse pikk kestus tõstatab 
küsimuse õigusest isikuvabadusele ja 
turvalisusele ning õigusest õiglasele 
kohtulikule arutlusele, mis on vastavalt 
sätestatud Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artiklites 5 ja 6; 

Or. en

Muudatusettepanek 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. palub Türgil kinnitada oma 
pühendumist võitlusele karistamatuse 
vastu ja intensiivistada jõupingutusi 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma 
statuudiga ühinemiseks ning viia oma 
siseriiklikud õigusaktid täielikult kõigi 
Rooma statuudi järgsete kohustustega 
vastavusse, muu hulgas õigusnormide 
vastuvõtmisega, et teha viivitamata ja 
täielikult koostööd Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtuga ning uurida genotsiidi, 
inimsusevastaseid ja sõjakuritegusid ning 
esitada nende kuritegude eest tõhusad 
süüdistused riigi kohtutes, ning ühineda 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
privileegide ja immuniteetide 
kokkuleppega;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis
on reformida internetiseadust ja 
parandada meediavabadust; rõhutab 
vajadust kaotada Türgi kodanike teabe 
saamise õiguse suhtes kehtivad piirangud 
ja seda õigust tugevdada; rõhutab 
vajadust veelgi rohkem reformida 
õigusakte, mis võimaldavad määrata 
meediale ebaproportsionaalselt suuri 
trahve, mille tagajärjeks on mõnel juhul 
meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; mõistab teravalt 
hukka asjaolu, et süüdistuste esitamine 
ajakirjanike vastu jätkub ja vangistatud 
ajakirjanike arv on ikka veel suur; 
rõhutab, kui tähtis on tühistada õigusaktid, 
mis võimaldavad määrata meediale 
ebaproportsionaalselt suuri trahve, mille 
tagajärjeks on mõnel juhul 
meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform; rõhutab, kui 
tähtis on lahendada põhivabaduste 
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piirangute probleem laiemas õigusriigi 
kontekstis, seda nii seaduse sõnastuse kui 
ka kohaldamise mõttes;

Or. en

Muudatusettepanek 157
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; kritiseerib teravalt 
vangistatud ajakirjanike suurt arvu ja 
jätkuvaid kohtuprotsesse kriitiliste 
ajakirjanike üle, mis kahjustab arvamus-
ja ajakirjanduse vabadust; rõhutab, kui 
tähtis on tühistada õigusaktid, mis 
võimaldavad määrata meediale 
ebaproportsionaalselt suuri trahve, mille 
tagajärjeks on mõnel juhul 
meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

Or. de

Muudatusettepanek 158
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
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ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; väljendab sügavat 
muret sõnavabaduse rikkumise juhtumite 
kasvu ja sõnavabaduse de facto edasise 
piiramise pärast; rõhutab, kui tähtis on 
tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Ismail Ertug

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt
haldusmaksu trahve, mille tagajärjeks on 
mõnel juhul meediaväljaande sulgemine 
või enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja 
läbi viia interneti seaduse reform;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism ning digitaalvabadus on 
peamised Euroopa põhiväärtused, ja et 
tõeliselt demokraatlik ühiskond vajab 
tegelikku sõnavabadust, sh teisitimõtlemise 
õigust; rõhutab, kui tähtis on tühistada 
õigusaktid, mis võimaldavad määrata 
meediale ebaproportsionaalselt suuri 
trahve, mille tagajärjeks on mõnel juhul 
meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab veel kord, 
kui tähtis on tühistada õigusaktid, mis 
võimaldavad määrata meediale 
ebaproportsionaalselt suuri trahve, mille 
tagajärjeks on mõnel juhul 
meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

Or. nl

Muudatusettepanek 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri maksutrahve, mille tagajärjeks on 
mõnel juhul meediaväljaande sulgemine 
või enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja 
läbi viia interneti seaduse reform;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab avalike 
meediakanalite erilist rolli demokraatia 
tugevdamisel ja palub ametivõimudel 
tagada nende sõltumatus, kestlikkus ja 
vastavus Euroopa standarditele; 
väljendab muret, et selles valdkonnas 
eelmiste reformidega saavutatud 
märkimisväärne edu on kaotatud ja 
Euroopa Inimõiguste Kohus on nüüdseks 
teinud Türgi kohta kõigi Euroopa 
Nõukogu liikmesriikide hulgas 
sõnavabaduse rikkumise kohta kõige 
rohkem otsuseid; kordab, et vaja on 
muuta põhiseaduse artikleid 26 ja 28, 
milles piiratakse sõnavabadust riigi 
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julgeoleku, avaliku korra ja rahvusliku 
ühtsuse põhjendusel, ning et vaja on 
muuta karistusseadustiku ja 
terrorismivastase seaduse neid artikleid, 
mida kasutatakse sõnavabaduse 
piiramiseks; tunneb muret eelkõige selle 
pärast, et karistusseadustikku ja 
terrorismivastast seadust kasutatakse 
süüdistuse esitamiseks rahumeelsete 
avalduste eest, kui arvatakse, et need on 
tehtud terroriorganisatsioonide 
eesmärkide toetamiseks; rõhutab, kui 
tähtis on tühistada õigusaktid, mis 
võimaldavad määrata meediale 
ebaproportsionaalselt suuri trahve, mille 
tagajärjeks on mõnel juhul 
meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform; peab 
kahetsusväärseks, et mitu seadust, nagu 
kriminaalseadustiku artiklid 301–318 ja 
artikli 220 lõige 6 koosmõjus artikli 314 
lõikega 2 ja artiklitega 285 ja 288, 
terrorismivastase seaduse artikkel 6 ja 
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artikli 7 lõige 2 ning seadus 5651/2007 
interneti kohta, piiravad jätkuvalt 
sõnavabadust; kordab oma varasemat 
üleskutset valitsusele viia lõpule 
sõnavabaduse õigusraamistiku 
läbivaatamine ja viia see viivitamatult 
vastavusse Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikaga; mõistab seepärast 
hukka ajakirjanike, kirjanike, kirjastajate, 
teadlaste, inimõiguste kaitsjate, 
rahumeelsete meeleavaldajate ja 
aktivistide ning kurdi erakondade ja 
ühingute töötajate ebaseadusliku 
vastutuselevõtmise;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Antigoni Papadopoulou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform; nõuab, et 
kõik kohtuprotsessid ajakirjanike üle 
viidaks läbi läbipaistvalt, austades 
õigusriigi põhimõtteid ja tagades 
asjakohased tingimused, nagu selliste 
ruumide leidmine, mis sobivad asjaomase 
kohtuprotsessi läbiviimiseks, täpsete 
protokollide andmine kinnipeetavatele ja 
teabe andmine ajakirjanikele nende vastu 
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esitatud süüdistuste kohta; 

Or. en

Muudatusettepanek 166
Ria Oomen-Ruijten

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform; märgib 
murega, et enamik meediakanaleid 
kuulub suurtele konglomeraatidele ja on 
nendesse kontsentreerunud ning nendega 
on seotud palju erinevaid huvisid, mis 
lähevad teabe ja ideede vabast levitamisest 
kaugemale; kordab oma üleskutset võtta 
vastu uus meediaseadus, mis muu hulgas 
käsitleks ka sõltumatuse, omandi ja 
haldusjärelevalve küsimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
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meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform; jagab OSCE 
meediavabaduse valdkonna esindaja 
muret ajakirjanike viimase 
vahistamislaine pärast ja kordab oma 
üleskutset ametivõimudele viia ellu 
seadusandlik reform riigi 
terrorismivastase seaduse vallas, mille 
alusel umbes 100 ajakirjanikku ootab 
ikka veel kohtumenetlust; 

Or. en

Muudatusettepanek 168
Sarah Ludford

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja 
meedia pluralism on peamised Euroopa 
põhiväärtused, ja et tõeliselt demokraatlik 
ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh 
teisitimõtlemise õigust; rõhutab, kui tähtis 
on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad 
määrata meediale ebaproportsionaalselt 
suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel 
juhul meediaväljaande sulgemine või 
enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi 
viia interneti seaduse reform; mõistab 
hukka ajakirjanike jätkuva vangistuses 
hoidmise ja nõuab, et Türgi valitsus 
hakkaks rakendama asjakohaseid 
menetlusi sõna- ja väljendusvabaduse 
tagamiseks Türgi ühiskonnas;
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Or. en

Muudatusettepanek 169
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. on mures, et raadio- ja 
televisiooniettevõtjate asutamise ja 
ringhäälingu seadus sisaldab 
meediavabaduse piiranguid, mida on 
võimalik subjektiivselt tõlgendada, näiteks 
„perekonna kaitse” ja „avalik moraal”, 
mis ei sisaldu ELi audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiivis; 

Or. en

Muudatusettepanek 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. märgib, et hoolimata inimõiguste 
vallas tehtud suurtest reformidest ja 
saavutatud edust väheneb 
ajakirjandusvabadus; mõistab hukka ka 
tava vangistada ajakirjanikke 
ebamääraste terrorismiga seotud 
süüdistuste põhjal; nõuab, et ajakirjanikel 
võimaldataks vangistamise hirmuta vabalt 
sündmusi kajastada ning et lõpeks 
tundlikel poliitilistel teemadel sõnavõtjate 
ahistamine; väljendab heameelt positiivse 
muutuse üle, mis näeb ette, et Türgi 
kohtutes võib kaitse kasutada ka muud 
kui türgi keelt;
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Or. en

Muudatusettepanek 171
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. leiab, et Pinar Seleki kohtuasjas 24. 
jaanuaril 2013 langetatud otsus on ilmne 
näide Türgi kohtusüsteemi puudustest ja 
uurimise nõrkusest Türgis; peab seda 
kohtuprotsessi kujukaks näiteks selle 
kohta, et Türgi kohtusüsteem on 
kahetsusväärselt ebausaldatav;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. soovitab Türgi ametivõimudel 
võimaldada kurdi keele vaba kasutamist 
kurdikeelsete piirkondade kõikides 
avaliku elu valdkondades, sh koolides, 
omavalitsustes, kohtutes ja ärielus;
julgustab Türgi valitsust töötama selle 
nimel, et kurdi keel oleks kakskeelse 
õpetuse osa alates lasteaiast ning et 
algatataks riiklikult toetatav programm 
kurdi keele õpetajate koolitamiseks;
rõhutab, kui tähtis on see, et peaminister 
Erdoğan ja tema valitsus teeksid pingutusi 
Türgi avaliku arvamuse veenmisel selles, 
et võrdse kohtlemise tagamiseks 
elluviidavad reformid on põhjendatud 
õiguse, õigluse ja ühise ajalooga, ning 
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kinnitaksid kurdidele, et reformid viiakse 
täielikult ellu; soovitab Türgi valitsusel 
aidata kujundada avalikku arvamust 
mitmekeelsuse rahvusvahelise 
õiguspärasuse kohta hariduses, 
rahvusliku mitmekesisuse ja kohalikele 
omavalitsustele suuremate volituste 
andmise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. tunneb muret ülemäärase jõu 
kasutamise pärast politsei poolt kurdide, 
üliõpilaste ja ametiühingute õiguste 
kaitseks toimunud meeleavaldustel;
rõhutab, et õigusliku olukorra 
paranemisest hoolimata teevad piinamised 
ja väärkohtlemine julgeolekujõudude 
poolt ikka veel suurt muret;

Or. en

Muudatusettepanek 174
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 c. on arvamusel, et Türgi erakondlik 
režiim on ühinemisvabaduse suurim 
takistus; palub Türgil kooskõlas 
Veneetsia komisjoni soovitustega näha 
põhiseaduslikult tegevuse lõpetamine ette 
ainult nendele erakondadele, kes 
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propageerivad vägivalla kasutamist kui 
põhiseadusliku korra kukutamise 
vahendit; 

Or. en

Muudatusettepanek 175
Renate Sommer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 

välja jäetud
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peatüki avamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 178
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 

välja jäetud



PE504.377v01-00 100/117 AM\926673ET.doc

ET

peatüki avamiseks;

Or. nl

Muudatusettepanek 179
Sophocles Sophocleous

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks;

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt
intensiivistatakse dialoogi, avades
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid läbirääkimiste 
protsessi algul ja sulgedes need kõige 
viimasena; rõhutab, et ametlikud näitajad
valdkondades, milles Türgil on vaja end 
veelgi parandada, annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
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peatüki avamiseks; reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks;

10. toetab komisjoni uut lähenemisviisi, 
mille kohaselt õigussüsteemi ja põhiõiguste 
ning justiits- ja siseasjade peatükid 
avatakse läbirääkimiste protsessi algul ja 
suletakse need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks;

Or. nl

Muudatusettepanek 182
Ioannis Kasoulides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
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reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24.
peatüki avamiseks;

reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu
ja kõiki asjaomaseid osapooli üles tegema 
uusi jõupingutusi, et avada 23. ja 24.
peatükk;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Eleni Theocharous

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks;

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi – mis puudutab 
läbirääkimisraamistikku uute 
kandidaatriikidega – mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks ning palub Türgi 
valitsusel täita kõik oma asjakohased 
ühenduse õigustikust ja 
läbirääkimisraamistikust tulenevad 
õiguslikud kohustused ning austada 
täielikult ilma diskrimineerimiseta ELi 
liikmesriikide suveräänseid õigusi, 
eelkõige põhiõigusi ja kohtusüsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks;

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks; märgib hiljutisi 
ajakirjanduses toodud teateid selle kohta, 
et Prantsusmaa valitsus kavatseb uuesti 
avada majandus- ja rahapoliitika peatüki; 
on veendunud, et see võiks anda 
liitumisele uut hoogu;

Or. en

Muudatusettepanek 185
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles, tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks;

10. toetab täielikult komisjoni uut 
lähenemisviisi, mille kohaselt 
õigussüsteemi ja põhiõiguste ning justiits-
ja siseasjade peatükid avatakse 
läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et 
ametlikud näitajad annaksid selge 
tegevuskava ja kiirendaksid 
reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu 
üles tegema uusi jõupingutusi 23. ja 24. 
peatüki avamiseks ning palub komisjonil 
esitada nende peatükkide kohta 
sõelumisaruanded;

Or. en
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Muudatusettepanek 186
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. ergutab Türgit oma õigusakte ELi 
andmekaitse õigusaktidega kooskõlla 
viima; rõhutab, et Türgi peaks 
ratifitseerima nii Euroopa Nõukogu 
isikuandmete automatiseeritud töötlemisel 
isiku kaitse konventsiooni kui ka selle 
konventsiooni lisaprotokolli, mis käsitleb 
järelevalveasutusi ja andmete piiriülest 
liikumist, et parandada ELi ja Türgi 
suhteid politsei- ja õigusalase koostöö, 
terrorismivastase võitluse ja 
küberjulgeoleku vallas; 

Or. en

Muudatusettepanek 187
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. peab tervitatavaks ombudsmani seadust 
ja esimese peaombudsmani määramist, kes 
tagab oma otsustega selle institutsiooni 
usaldusväärsuse; rõhutab, et ombudsmani 
institutsiooni loomine on oluline samm 
kodanike õiguste ja avaliku halduse 
usaldusväärsuse tagamisel; palub 
ombudsmani ameti haldusnõukogul tagada 
sisemise otsustusprotsessi reguleerimise 
kaudu institutsiooni sõltumatus;

11. peab tervitatavaks ombudsmani seadust 
ja esimese peaombudsmani määramist, kes 
tagab oma otsustega selle institutsiooni 
usaldusväärsuse; rõhutab, et
peaombudsman peaks edendama 
avalikkuse usaldust avalike teenuste 
läbipaistvuse ja nende eest võetava 
vastutuse vastu; tuletab meelde, et 
peaombudsman ja halduskogu liikmed 
tuleks valida erakondadesse 
mittekuuluvate ja erapooletute 
kandidaatide hulgast; palub ombudsmani 
ameti haldusnõukogul tagada sisemise 
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otsustusprotsessi reguleerimise kaudu 
institutsiooni sõltumatus ja erapooletus;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. peab tervitatavaks ombudsmani seadust
ja esimese peaombudsmani määramist, 
kes tagab oma otsustega selle 
institutsiooni usaldusväärsuse; rõhutab, et 
ombudsmani institutsiooni loomine on
oluline samm kodanike õiguste ja avaliku 
halduse usaldusväärsuse tagamisel; palub 
ombudsmani ameti haldusnõukogul tagada 
sisemise otsustusprotsessi reguleerimise 
kaudu institutsiooni sõltumatus;

11. peab tervitatavaks ombudsmani 
seadust; rõhutab, et ombudsmani 
institutsiooni loomine peab olema oluline 
samm kodanike õiguste ja avaliku halduse 
usaldusväärsuse tagamisel; palub 
ombudsmani ameti haldusnõukogul tagada 
sisemise otsustusprotsessi reguleerimise 
kaudu institutsiooni sõltumatus;

Or. en

Muudatusettepanek 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. peab tervitatavaks ombudsmani
seadust ja esimese peaombudsmani 
määramist, kes tagab oma otsustega selle 
institutsiooni usaldusväärsuse; rõhutab, et 
ombudsmani institutsiooni loomine on 
oluline samm kodanike õiguste ja avaliku 
halduse usaldusväärsuse tagamisel; palub 
ombudsmani ameti haldusnõukogul tagada 
sisemise otsustusprotsessi reguleerimise 
kaudu institutsiooni sõltumatus;

11. peab tervitatavaks seadust
ombudsmani kohta, kes tagab oma 
otsustega selle institutsiooni 
usaldusväärsuse; rõhutab, et ombudsmani 
institutsiooni loomine on oluline samm 
kodanike õiguste ja avaliku halduse 
usaldusväärsuse tagamisel; palub 
ombudsmani ameti haldusnõukogul tagada 
sisemise otsustusprotsessi reguleerimise 
kaudu institutsiooni sõltumatus;
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Or. en

Muudatusettepanek 190
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. peab tervitatavaks ombudsmani seadust 
ja esimese peaombudsmani määramist, kes 
tagab oma otsustega selle institutsiooni 
usaldusväärsuse; rõhutab, et ombudsmani 
institutsiooni loomine on oluline samm 
kodanike õiguste ja avaliku halduse 
usaldusväärsuse tagamisel; palub 
ombudsmani ameti haldusnõukogul tagada 
sisemise otsustusprotsessi reguleerimise 
kaudu institutsiooni sõltumatus;

11. peab tervitatavaks ombudsmani seadust 
ja esimese peaombudsmani määramist, kes 
tagab oma otsustega selle institutsiooni 
usaldusväärsuse; rõhutab, et ombudsmani 
institutsiooni loomine on oluline samm 
kodanike õiguste ja avaliku halduse 
usaldusväärsuse tagamisel; märgib 
probleeme, mida rõhutas Human Rights 
Watch oma 2013. aasta aruandes seoses 
tiheda valitsusepoolse kontrolliga 2012. 
aasta märtsis loodud riiklikusse 
inimõiguste instituuti ja 2012. aasta 
juunis loodud ombudsmani ametisse 
valitavate töötajate üle; rõhutab, et 
valitsus peaks astuma selgeid samme 
tagamaks, et avalikkuse usaldus 
potentsiaalselt tähtsate 
kontrollimehhanismide vastu ei väheneks; 
palub ombudsmani ameti haldusnõukogul 
tagada sisemise otsustusprotsessi 
reguleerimise kaudu institutsiooni 
sõltumatus;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. ärgitab Türgit jätkama välja jäetud
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tsiviiljärelevalve protsessi 
julgeolekujõudude üle; nõuab provintside 
valitsuste seaduse muutmist, et anda 
tsiviilametivõimudele laiem ülevaade 
sõjalistest operatsioonidest ja 
sandarmeeria õiguskaitsealasest 
tegevusest; rõhutab, kui tähtis on 
õiguskaitse valdkonda kuuluvate 
kaebustega tegeleva sõltumatu agentuuri 
loomine, et uurida inimõiguste rikkumisi, 
väärkohtlemist ja Türgi 
õiguskaitseasutuste võimalikke 
õigusrikkumisi käsitlevaid kaebusi; on 
seisukohal, et tuleb reformida kõrgema 
sõjaväenõukogu koosseisu ja volitusi 
sätestavaid õigusnorme;

Or. nl

Muudatusettepanek 192
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. ärgitab Türgit jätkama tsiviiljärelevalve 
protsessi julgeolekujõudude üle; nõuab 
provintside valitsuste seaduse muutmist, et 
anda tsiviilametivõimudele laiem ülevaade 
sõjalistest operatsioonidest ja sandarmeeria 
õiguskaitsealasest tegevusest; rõhutab, kui 
tähtis on õiguskaitse valdkonda kuuluvate 
kaebustega tegeleva sõltumatu agentuuri 
loomine, et uurida inimõiguste rikkumisi, 
väärkohtlemist ja Türgi õiguskaitseasutuste 
võimalikke õigusrikkumisi käsitlevaid 
kaebusi; on seisukohal, et tuleb reformida 
kõrgema sõjaväenõukogu koosseisu ja 
volitusi sätestavaid õigusnorme;

12. ärgitab Türgit jätkama tsiviiljärelevalve 
protsessi julgeolekujõudude üle; nõuab 
provintside valitsuste seaduse muutmist, et 
anda tsiviilametivõimudele laiem ülevaade 
sõjalistest operatsioonidest ja sandarmeeria 
õiguskaitsealasest tegevusest; toonitab, kui 
tähtis on õiguskaitse valdkonda kuuluvate 
kaebustega tegeleva sõltumatu agentuuri 
loomine, et uurida inimõiguste rikkumisi, 
väärkohtlemist ja Türgi õiguskaitseasutuste 
võimalikke õigusrikkumisi käsitlevaid 
kaebusi; väljendab heameelt parlamendis 
arutlusel oleva seaduseelnõu üle, mis 
käsitleb õiguskaitse järelevalvekomisjoni, 
mille eesmärk on uurida kuritegudes või 
ebaseaduslikus kohtlemises osalenud 
õiguskaitsetöötajate juhtumeid ja neid 
karistada; on seisukohal, et tuleb 
reformida kõrgema sõjaväenõukogu 
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koosseisu ja volitusi sätestavaid 
õigusnorme;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. ergutab Türgit looma riiklikku 
ennetusmehhanismi, nagu on nõutud 
2011. aastal ratifitseeritud 
piinamisvastase konventsiooni 
vabatahtlikus protokollis; 

Or. en

Muudatusettepanek 194
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. väljendab taas muret pideva tava 
pärast esitada kriminaalsüüdistusi 
inimõiguste kaitsjate, aktivistide ja 
ajakirjanike vastu, kes esitavad tõendeid 
inimõiguste rikkumise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Adrian Severin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
määras esimese astme kohus 324-e
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;
avaldab muret seoses süüdistustega, et 
kasutati sobimatuid tõendusmaterjale; 
avaldab kahetsust, et nimetatud juhtumeid 
on varjutanud kahtlused nende suure 
ulatuse suhtes ja puudused 
kohtumenetlustes;

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
määras esimese astme kohus 324
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;

Or. en

Muudatusettepanek 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
määras esimese astme kohus 324-e
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;
avaldab muret seoses süüdistustega, et 
kasutati sobimatuid tõendusmaterjale; 
avaldab kahetsust, et nimetatud juhtumeid 
on varjutanud kahtlused nende suure 

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
määras esimese astme kohus 324
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et KCK ja
väidetavate riigipöördekatsete, näiteks
„Ergenekoni” ja „Sledgehammeri” 
juhtumite uurimised peavad näitama Türgi 
demokraatlike institutsioonide ja 
kohtusüsteemi nõuetekohast, sõltumatut, 
erapooletut ja läbipaistvat toimimist ning 
nende kindlat ja tingimusteta kinnipidamist 
põhiõigustest; avaldab kahetsust, et 
nimetatud juhtumeid on varjutanud 
kahtlused nende suure ulatuse suhtes ja 
puudused kohtumenetlustes;
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ulatuse suhtes ja puudused 
kohtumenetlustes;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Raimon Obiols

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
määras esimese astme kohus 324-e
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;
avaldab muret seoses süüdistustega, et 
kasutati sobimatuid tõendusmaterjale;
avaldab kahetsust, et nimetatud juhtumeid 
on varjutanud kahtlused nende suure 
ulatuse suhtes ja puudused
kohtumenetlustes;

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
määras esimese astme kohus 324
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;
avaldab muret seoses süüdistustega, et
süüdistatavate vastu kasutati sobimatuid 
tõendusmaterjale;; avaldab kahetsust, et 
nende juhtumite legitiimsust on 
kahjustanud nende üleliia suur ulatus ja 
puudused kohtumenetluses, mis omakorda 
on süvendanud ühiskonna lõhestatust ja 
takistanud demokraatia tugevdamist;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
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määras esimese astme kohus 324-e
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;
avaldab muret seoses süüdistustega, et 
kasutati sobimatuid tõendusmaterjale;
avaldab kahetsust, et nimetatud juhtumeid
on varjutanud kahtlused nende suure
ulatuse suhtes ja puudused 
kohtumenetlustes;

määras esimese astme kohus 324
kahtlustatavale pärast pikka 
eeluurimisvangistust 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;
nõuetekohase menetluse puudumisel 
puudub kohtuotsustel legitiimsus ja 
usaldusväärsus ning nad mõjuvad nn 
külma dušina, tekitavad ebaõiglust ja 
muud kahju; avaldab muret seoses 
süüdistustega, et kasutati sobimatuid ja 
võltsitud tõendusmaterjale; avaldab 
kahetsust, et nimetatud juhtumite olemust
on varjutanud kahtlused nende suure 
ulatuse suhtes ja puudused 
kohtumenetlustes;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Richard Howitt

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
määras esimese astme kohus 324-e
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;
avaldab muret seoses süüdistustega, et 
kasutati sobimatuid tõendusmaterjale;

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
määras esimese astme kohus 324
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;
avaldab muret seoses süüdistustega, et 
kasutati sobimatuid tõendusmaterjale;
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avaldab kahetsust, et nimetatud juhtumeid 
on varjutanud kahtlused nende suure 
ulatuse suhtes ja puudused 
kohtumenetlustes;

avaldab kahetsust, et nimetatud juhtumeid 
on varjutanud kahtlused nende suure 
ulatuse suhtes ja puudused 
kohtumenetlustes; rõhutab, et õigusaktid, 
millega on ette nähtud pikk 
eeluurimisvangistus, vajavad põhjalikku 
reformimist;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
määras esimese astme kohus 324-e
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;
avaldab muret seoses süüdistustega, et 
kasutati sobimatuid tõendusmaterjale;
avaldab kahetsust, et nimetatud juhtumeid 
on varjutanud kahtlused nende suure 
ulatuse suhtes ja puudused 
kohtumenetlustes;

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas 
määras esimese astme kohus 324
kahtlustatavale 13–20 aastase 
vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate 
riigipöördekatsete, näiteks „Ergenekoni” ja
„Sledgehammeri” juhtumite uurimised 
peavad näitama Türgi demokraatlike 
institutsioonide ja kohtusüsteemi 
nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja 
tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest;
avaldab sügavat muret seoses 
süüdistustega, et kasutati sobimatuid ja 
võltsitud tõendusmaterjale; avaldab 
kahetsust, et nimetatud juhtumeid on 
varjutanud kahtlused nende suure ulatuse 
suhtes ja puudused kohtumenetlustes;
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14. peab tervitatavaks seadust, mis asutab 
Türgi riikliku inimõiguste institutsiooni; 
nõuab selle viivitamatut rakendamist, et 
edendada ja jälgida rahvusvaheliste 
inimõiguste standardite tõhusat 
rakendamist; rõhutab, kui vajalik on 
kasutada kõiki ELi inimõiguste 
valdkonnas instrumente selleks, et 
aktiivselt toetada Türgi riikliku 
inimõiguste institutsiooni rajamist, selle 
edukat toimimist ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamist;

14. peab tervitatavaks seadust, mis asutab 
Türgi riikliku inimõiguste institutsiooni; 
nõuab selle viivitamatut rakendamist, et 
edendada ja jälgida rahvusvaheliste 
inimõiguste standardite tõhusat 
rakendamist;
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14. peab tervitatavaks seadust, mis asutab 
Türgi riikliku inimõiguste institutsiooni; 
nõuab selle viivitamatut rakendamist, et 
edendada ja jälgida rahvusvaheliste 
inimõiguste standardite tõhusat 
rakendamist; rõhutab, kui vajalik on 
kasutada kõiki ELi inimõiguste valdkonnas 
instrumente selleks, et aktiivselt toetada 
Türgi riikliku inimõiguste institutsiooni 
rajamist, selle edukat toimimist ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamist;

14. peab tervitatavaks seadust, mis asutab 
Türgi riikliku inimõiguste institutsiooni; 
nõuab selle viivitamatut rakendamist, et 
edendada ja jälgida rahvusvaheliste 
inimõiguste standardite tõhusat 
rakendamist; rõhutab, kui vajalik on 
kasutada kõiki ELi inimõiguste valdkonnas 
instrumente selleks, et aktiivselt toetada 
Türgi riikliku inimõiguste institutsiooni 
rajamist, selle edukat toimimist ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamist; tunneb 
heameelt selle üle, et 2012. aasta 
septembris anti üksikisikutele õigus 
pöörduda otse konstitutsioonikohtu poole;

Or. en
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Punkt 14 a (uus)
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14 a. rõhutab aktiivsete ja sõltumatute 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
olulisust demokraatia jaoks; toonitab, kui 
tähtis on dialoog kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, ning rõhutab nende 
üliolulist rolli paremale piirkondlikule 
sotsiaal- ja poliitilisi küsimusi käsitlevale 
koostööle kaasa aitamises; tunneb 
seepärast muret, et kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele määratakse jätkuvalt 
trahve, tehakse haldustakistusi ja nende 
suhtes algatatakse lõpetamismenetlusi 
ning et konsulteerimine 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
on ikka veel pigem erand, mitte reegel;
peab kiiduväärseks Türgi valitsuse 
paranenud koostööd VVOdega, kuid 
nõuab nendega ulatuslikumat 
konsulteerimist poliitika kujundamisel, 
sealhulgas eri valdkondade poliitika ja 
õigusaktide väljatöötamisel ning asutuste 
tegevuse järelevalvel;
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14 b. märgib, et töötajate ja 
ametiühingute õiguste vallas on 
edusammud väikesed; peab 
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kahetsusväärseks, et avalike teenistujate 
ametiühinguid käsitlevad õigusaktid ei ole 
veel ikka kooskõlas ELi ja ILO 
standarditega ning ametiühingute 
kollektiivse tegevuse suhtes on 
kehtestatud rohked piirangud; palub 
Türgil jätkata uute õigusaktide 
väljatöötamist selles valdkonnas, et tagada 
nende vastavus ELi õigustikule ja ILO 
konventsioonidele;
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15. peab tervitatavaks perekonna kaitse ja 
naistevastase vägivalla tõkestamise 
seadust; tunnustab riiklikku tegevuskava 
naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks
(2012–2015) ja rõhutab selle tõhusa 
rakendamise vajadust kogu riigis; kutsub 
perekonna ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi üles jätkama jõupingutusi 
ohustatud naiste ja alaealiste turvakodude 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks; rõhutab, kui tähtis on 
pakkuda vägivalla ohvriks langenud 
naistele konkreetseid alternatiive ja 
võimalusi iseseisvaks eluks; nõuab 
tungivalt, et Türgi tugevdaks igal tasandil 
ennetusmeetmeid võitluses nn aumõrvade, 
koduvägivalla, sundabielude ja 
lapspruutide nähtuse vastu; kutsub 
ministeeriumi üles jätkama aktiivselt naiste 
osalemise edendamist tööturul, mis on 
siiani madal, poliitikas ja kõrgemal 
juhtkonna tasandil, samuti erasektoris, 
ning vajadusel nägema ette 
kvoodireservid;

15. peab tervitatavaks perekonna kaitse ja 
naistevastase vägivalla tõkestamise 
seadust; tunnustab riiklikku tegevuskava 
naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks
(2012–2015) ja toonitab selle tõhusa 
rakendamise vajadust kogu riigis; kutsub 
perekonna ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi üles jätkama jõupingutusi 
ohustatud naiste ja alaealiste turvakodude 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks; rõhutab, kui tähtis on 
pakkuda vägivalla ohvriks langenud 
naistele konkreetseid alternatiive ja 
võimalusi iseseisvaks eluks; nõuab 
tungivalt, et Türgi tugevdaks igal tasandil 
ennetusmeetmeid võitluses nn aumõrvade, 
koduvägivalla, sundabielude ja 
lapspruutide nähtuse vastu; kutsub 
ministeeriumi üles jätkama aktiivselt naiste 
osalemise edendamist tööturul, mis on 
siiani madal, poliitiliste otsuste tegemises
ja kõrgemal juhtkonna tasandil, samuti 
erasektoris; peab tervitatavaks 
riigiametnike koolitamist soolise 
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võrdõiguslikkuse küsimustes;
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15. peab tervitatavaks perekonna kaitse ja 
naistevastase vägivalla tõkestamise 
seadust; tunnustab riiklikku tegevuskava 
naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks
(2012–2015) ja rõhutab selle tõhusa 
rakendamise vajadust kogu riigis; kutsub 
perekonna ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi üles jätkama jõupingutusi 
ohustatud naiste ja alaealiste turvakodude 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks; rõhutab, kui tähtis on 
pakkuda vägivalla ohvriks langenud 
naistele konkreetseid alternatiive ja 
võimalusi iseseisvaks eluks; nõuab 
tungivalt, et Türgi tugevdaks igal tasandil 
ennetusmeetmeid võitluses nn aumõrvade, 
koduvägivalla, sundabielude ja 
lapspruutide nähtuse vastu; kutsub 
ministeeriumi üles jätkama aktiivselt naiste 
osalemise edendamist tööturul, mis on 
siiani madal, poliitikas ja kõrgemal 
juhtkonna tasandil, samuti erasektoris, ning 
vajadusel nägema ette kvoodireservid;

15. peab tervitatavaks perekonna kaitse ja 
naistevastase vägivalla tõkestamise 
seadust; tunnustab riiklikku tegevuskava 
naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks
(2012–2015) ja rõhutab selle tõhusa 
rakendamise vajadust kogu riigis; kutsub 
perekonna ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi üles jätkama jõupingutusi 
ohustatud naiste ja alaealiste turvakodude 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks; rõhutab, kui tähtis on 
pakkuda vägivalla ohvriks langenud 
naistele konkreetseid alternatiive ja 
võimalusi iseseisvaks eluks; peab 
kiiduväärseks Türgi jõupingutusi võitluses 
nn aumõrvade, koduvägivalla, 
sundabielude ja lapspruutide nähtuse vastu;
kutsub ministeeriumi üles jätkama 
aktiivselt naiste osalemise edendamist 
tööturul, mis on siiani madal, poliitikas ja 
kõrgemal juhtkonna tasandil, samuti 
erasektoris, ning vajadusel nägema ette 
kvoodireservid ja vaatama läbi mõned 
Türgi tööhõivet reguleerivad eriseadused;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15



AM\926673ET.doc 117/117 PE504.377v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. peab tervitatavaks perekonna kaitse ja 
naistevastase vägivalla tõkestamise 
seadust; tunnustab riiklikku tegevuskava 
naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks
(2012–2015) ja rõhutab selle tõhusa 
rakendamise vajadust kogu riigis; kutsub 
perekonna ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi üles jätkama jõupingutusi 
ohustatud naiste ja alaealiste turvakodude 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks; rõhutab, kui tähtis on 
pakkuda vägivalla ohvriks langenud 
naistele konkreetseid alternatiive ja 
võimalusi iseseisvaks eluks; nõuab 
tungivalt, et Türgi tugevdaks igal tasandil 
ennetusmeetmeid võitluses nn aumõrvade, 
koduvägivalla, sundabielude ja 
lapspruutide nähtuse vastu; kutsub 
ministeeriumi üles jätkama aktiivselt naiste 
osalemise edendamist tööturul, mis on 
siiani madal, poliitikas ja kõrgemal 
juhtkonna tasandil, samuti erasektoris, 
ning vajadusel nägema ette 
kvoodireservid;

15. peab tervitatavaks perekonna kaitse ja 
naistevastase vägivalla tõkestamise 
seadust; tunnustab riiklikku tegevuskava 
naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks
(2012–2015) ja rõhutab selle tõhusa 
rakendamise vajadust kogu riigis; kutsub 
perekonna ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi üles jätkama jõupingutusi 
ohustatud naiste ja alaealiste turvakodude 
arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi 
parandamiseks; rõhutab, kui tähtis on 
pakkuda vägivalla ohvriks langenud 
naistele konkreetseid alternatiive ja 
võimalusi iseseisvaks eluks; nõuab 
tungivalt, et Türgi tugevdaks igal tasandil 
ennetusmeetmeid võitluses nn aumõrvade, 
koduvägivalla, sundabielude ja 
lapspruutide nähtuse vastu; kutsub 
ministeeriumi üles jätkama aktiivselt naiste 
osalemise edendamist tööturul, mis on 
siiani madal, poliitikas ja kõrgemal 
juhtkonna tasandil, samuti erasektoris;

Or. en


