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Tarkistus 1
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 10 artiklan 2 kohdan 
ja 14 artiklan 2 kohdan,

Or. en

Tarkistus 2
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 
Turkkia koskevasta vuoden 2010 
edistymiskertomuksesta1, 29. maaliskuuta 
2012 Turkkia koskevasta vuoden 2011 
edistymiskertomuksesta2 ja 22. toukokuuta 
2012 naisten tulevaisuudennäkymistä 
Turkissa – 2020 antamansa 
päätöslauselmat3,

– ottaa huomioon 18. kesäkuuta 1987,
9. maaliskuuta 2011 Turkkia koskevasta 
vuoden 2010 edistymiskertomuksesta, 
29. maaliskuuta 2012 Turkkia koskevasta 
vuoden 2011 edistymiskertomuksesta ja 
22. toukokuuta 2012 naisten 
tulevaisuudennäkymistä Turkissa – 2020 
antamansa päätöslauselmat,

Or. it

Tarkistus 3
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 
Turkkia koskevasta vuoden 2010 

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 
Turkkia koskevasta vuoden 2010 
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edistymiskertomuksesta1, 29. maaliskuuta 
2012 Turkkia koskevasta vuoden 2011 
edistymiskertomuksesta2 ja 22. toukokuuta 
2012 naisten tulevaisuudennäkymistä 
Turkissa – 20203 antamansa 
päätöslauselmat,

edistymiskertomuksesta1, 29. maaliskuuta 
2012 Turkkia koskevasta vuoden 2011 
edistymiskertomuksesta2, 22. toukokuuta 
2012 naisten tulevaisuudennäkymistä 
Turkissa – 20203 ja 22. marraskuuta 2012 
laajentumisesta ja siihen liittyvistä 
politiikoista, kriteereistä ja EU:n 
strategisista eduista4 antamansa 
päätöslauselmat,
__________________
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0453. 

Or. en

Tarkistus 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 
hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 
hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen 
sekä Euroopan yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden 21. syyskuuta 2005 
antaman julkilausuman,

Or. en

Tarkistus 5
Sophocles Sophocleous

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja 
sen jäsenvaltioiden 21. syyskuuta 2005 
vastineena Turkin julkilausumaan 
antaman julkilausuman,
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Or. en

Tarkistus 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. kesäkuuta 1987 
Armenian ja Turkin välisistä suhteista ja 
28. syyskuuta 2005 neuvottelujen 
aloittamisesta Turkin kanssa antamansa 
päätöslauselmat,

Or. en

Tarkistus 7
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan,

Or. en

Tarkistus 8
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 
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neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen 
ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,

neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen 
ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti loppumattoman taivalluksen,

Or. nl

Tarkistus 9
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 
neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen 
ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 
neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen
ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti prosessin, joka perustuu 
oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,

Or. en

Tarkistus 10
Salvador Sedó i Alabart

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 
neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen 
ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 
neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen 
ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti prosessin, joka perustuu 
oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 
neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen 
ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 
neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen 
ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka 
tulos on avoin ja joka perustuu 
oikeudenmukaiseen ja tiukkaan 
ehdollisuuteen ja uudistustahtoon ja jonka 
yhteisesti sovittuna päämääränä on 
täysjäsenyys heti kun jäsenyyskriteerit 
täyttyvät,

Or. en

Tarkistus 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki on sitoutunut 
uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin 
ja asteittaiseen mukautumiseen EU:n 
lainsäädäntöön, ja katsoo, että nämä toimet 
olisi nähtävä Turkin mahdollisuutena 
nykyaikaistua edelleen sekä vahvistaa ja 
kehittää demokraattisia instituutioitaan, 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamista,

– toteaa, että Turkki on sitoutunut 
uudistuksiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön, ja 
katsoo, että nämä toimet olisi nähtävä 
Turkin mahdollisuutena nykyaikaistua 
edelleen sekä vahvistaa ja kehittää 
demokraattisia instituutioitaan, 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamista,
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Or. en

Tarkistus 13
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki on sitoutunut 
uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin
ja asteittaiseen mukautumiseen EU:n 
lainsäädäntöön, ja katsoo, että nämä toimet 
olisi nähtävä Turkin mahdollisuutena 
nykyaikaistua edelleen sekä vahvistaa ja 
kehittää demokraattisia instituutioitaan, 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamista,

– toteaa, että Turkki on sitoutunut 
uudistuksiin ja että sen on myös 
pidättäydyttävä uhkailemasta EU:n
jäsenvaltioita ja pidettävä siksi yllä hyviä 
naapuruussuhteita ja mukauduttava 
asteittain EU:n lainsäädäntöön; katsoo, 
että nämä toimet olisi nähtävä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua edelleen 
sekä vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan, oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamista ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamista,

Or. en

Tarkistus 14
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki on sitoutunut 
uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja 
asteittaiseen mukautumiseen EU:n 
lainsäädäntöön, ja katsoo, että nämä toimet 
olisi nähtävä Turkin mahdollisuutena 
nykyaikaistua edelleen sekä vahvistaa ja 
kehittää demokraattisia instituutioitaan, 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamista,

– toteaa, että Turkki on sitoutunut 
uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja 
asteittaiseen mukautumiseen EU:n 
lainsäädäntöön, ja katsoo, että nämä toimet 
olisi nähtävä Turkin mahdollisuutena 
nykyaikaistua edelleen sekä vahvistaa ja 
kehittää demokraattisia instituutioitaan, 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamista; ottaa huomioon, että 
Turkki on toistaiseksi epäonnistunut tässä 
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täydellisesti ja osoittaa siten, että se ei 
halua eikä kykene koskaan liittymään 
EU:hun,

Or. nl

Tarkistus 15
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon jatkuvasti lisääntyvät 
ilmaisunvapauden rikkomiset; ottaa 
huomioon, että uskonnollisten ja 
kulttuurivähemmistöjen tilanne pysyy 
vaikeana,

Or. en

Tarkistus 16
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että EU-jäsenyyden olisi oltava 
edelleen Turkin uudistusten 
kiintopisteenä,

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 17
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että EU-jäsenyyden olisi oltava
edelleen Turkin uudistusten kiintopisteenä,

– ottaa huomioon, että EU-jäsenyys voi
edelleen olla yksi Turkin uudistusten
kiintopisteistä,

Or. it

Tarkistus 18
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Kööpenhaminan kriteerien 
täyttyminen kokonaisuudessaan ja EU:n 
integraatiokyvyn ylläpitäminen 
joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston 
päätelmien mukaisesti ovat edelleen
Euroopan unioniin liittymisen perusta ja 
että EU on yhteisiin arvoihin ja kaikkien 
jäsenvaltioidensa vilpittömään 
yhteistyöhön ja keskinäiseen 
solidaarisuuteen perustuva yhteisö,

– katsoo, että Kööpenhaminan kriteerien 
täyttyminen kokonaisuudessaan ja EU:n 
integraatiokyvyn ylläpitäminen joulukuun 
2006 Eurooppa-neuvoston päätelmien 
mukaisesti ovat Euroopan unioniin 
liittymisen perusta; katsoo, että Turkki ei 
koskaan ole täyttävä kyseisiä kriteereitä 
täysimääräisesti ja että maa ei myöskään 
kykene eikä halua täyttää niitä ja että 
näin ollen sen ei pitäisi liittyä EU:hun,

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Kööpenhaminan kriteerien 
täyttyminen kokonaisuudessaan ja EU:n 
integraatiokyvyn ylläpitäminen 
joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston 
päätelmien mukaisesti ovat edelleen 

– katsoo, että Kööpenhaminan kriteerien 
täyttyminen on edelleen Euroopan unioniin 
liittymisen perusta ja että EU on yhteisiin 
arvoihin ja kaikkien jäsenvaltioidensa 
vilpittömään yhteistyöhön ja keskinäiseen 
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Euroopan unioniin liittymisen perusta ja 
että EU on yhteisiin arvoihin ja kaikkien 
jäsenvaltioidensa vilpittömään 
yhteistyöhön ja keskinäiseen 
solidaarisuuteen perustuva yhteisö,

solidaarisuuteen perustuva yhteisö,

Or. en

Tarkistus 20
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Turkissa on 
maailmanlaajuisesti eniten vangittuja 
toimittajia ja katsoo, että tällainen 
mielipide- ja lehdistönvapauden 
rajoittaminen on vastoin yhtä 
Kööpenhaminan kriteereiden keskeistä 
perusperiaatetta,

Or. de

Tarkistus 21
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Turkin 
tuomioistuimet ovat luokitelleet noin 
3 000 nykyistä opiskelijaa ”terroristeiksi”,

Or. de

Tarkistus 22
Adrian Severin
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että toukokuussa 2012 
otettiin käyttöön myönteinen asialista, jolla 
tuetaan ja täydennetään neuvotteluja
tehostetun yhteistyön kautta molempia 
osapuolia kiinnostavilla aloilla,

– ottaa huomioon, että toukokuussa 2012 
otettiin käyttöön myönteinen asialista, jolla 
täydennetään ja vahvistetaan 
liittymisneuvotteluja tehostetun yhteistyön 
kautta molempia osapuolia kiinnostavilla 
aloilla,

Or. en

Tarkistus 23
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että toukokuussa 2012 
otettiin käyttöön myönteinen asialista, jolla 
tuetaan ja täydennetään neuvotteluja 
tehostetun yhteistyön kautta molempia 
osapuolia kiinnostavilla aloilla,

– ottaa huomioon, että toukokuussa 2012 
otettiin käyttöön myönteinen asialista, jolla 
tuetaan ja täydennetään neuvotteluja 
tehostetun yhteistyön kautta molempia 
osapuolia kiinnostavilla aloilla; ottaa 
huomioon, että kyseisellä aloitteella ei 
korvata liittymisneuvotteluja vaan 
täydennetään niitä,

Or. en

Tarkistus 24
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että toukokuussa 2012 
otettiin käyttöön myönteinen asialista, jolla 

– ottaa huomioon, että toukokuussa 2012 
otettiin käyttöön herkkäuskoinen asialista, 
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tuetaan ja täydennetään neuvotteluja 
tehostetun yhteistyön kautta molempia 
osapuolia kiinnostavilla aloilla,

jolla tuetaan ja täydennetään neuvotteluja 
tehostetun yhteistyön kautta molempia 
osapuolia kiinnostavilla aloilla,

Or. nl

Tarkistus 25
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 
koskeva 23 luku ja oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskeva 24 luku ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta asetetaan 
selkeät edellytykset ja voidaan antaa 
mahdollisimman paljon aikaa tarvittavan 
lainsäädännön laatimiseksi, 
instituutioiden luomiseksi ja 
konkreettisten tulosten saavuttamiseksi 
täytäntöönpanossa,

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön,

Or. de

Tarkistus 26
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
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komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 
koskeva 23 luku ja oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskeva 24 luku ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta asetetaan 
selkeät edellytykset ja voidaan antaa 
mahdollisimman paljon aikaa tarvittavan 
lainsäädännön laatimiseksi, instituutioiden 
luomiseksi ja konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi täytäntöönpanossa,

uusia ehdokasvaltioita koskevaan 
neuvottelukehykseen sovellettavaa 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 
koskeva 23 luku ja oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskeva 24 luku ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta asetetaan 
selkeät edellytykset ja voidaan antaa 
mahdollisimman paljon aikaa tarvittavan 
lainsäädännön laatimiseksi, instituutioiden 
luomiseksi ja konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi täytäntöönpanossa,

Or. en

Tarkistus 27
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 
koskeva 23 luku ja oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskeva 24 luku ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta asetetaan 
selkeät edellytykset ja voidaan antaa 
mahdollisimman paljon aikaa tarvittavan 
lainsäädännön laatimiseksi, instituutioiden 
luomiseksi ja konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi täytäntöönpanossa,

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta, ei kuitenkaan Turkkiin 
sovellettavaa lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 
koskeva 23 luku ja oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskeva 24 luku ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta asetetaan 
selkeät edellytykset ja voidaan antaa 
mahdollisimman paljon aikaa tarvittavan 
lainsäädännön laatimiseksi, instituutioiden 
luomiseksi ja konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi täytäntöönpanossa,

Or. en
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Tarkistus 28
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 
koskeva 23 luku ja oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskeva 24 luku ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä
olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta asetetaan 
selkeät edellytykset ja voidaan antaa 
mahdollisimman paljon aikaa tarvittavan 
lainsäädännön laatimiseksi, instituutioiden 
luomiseksi ja konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi täytäntöönpanossa,

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 
koskeva 23 luku ja oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskeva 24 luku ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja ne
olisi avattava jo neuvottelujen varhaisessa 
vaiheessa, jotta asetetaan selkeät 
edellytykset ja voidaan antaa 
mahdollisimman paljon aikaa tarvittavan 
lainsäädännön laatimiseksi, instituutioiden 
luomiseksi ja konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi täytäntöönpanossa,

Or. en

Tarkistus 29
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 
koskeva 23 luku ja oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskeva 24 luku ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 
antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa 
oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, 
että oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 
koskeva 23 luku ja oikeutta, vapautta ja 
turvallisuutta koskeva 24 luku ovat 
keskeinen osa neuvotteluprosessia ja niitä 
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olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta asetetaan 
selkeät edellytykset ja voidaan antaa 
mahdollisimman paljon aikaa tarvittavan 
lainsäädännön laatimiseksi, instituutioiden 
luomiseksi ja konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi täytäntöönpanossa,

olisi käsiteltävä jo neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa, jotta asetetaan 
selkeät edellytykset ja voidaan antaa 
mahdollisimman paljon aikaa tarvittavan 
lainsäädännön laatimiseksi, instituutioiden 
luomiseksi ja konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi täytäntöönpanossa; katsoo, 
että tulokset ovat toistaiseksi olleet hyvin 
epätyydyttäviä,

Or. nl

Tarkistus 30
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Turkissa on 
toteutettu lukuisia uudistuksia 
oikeuslaitoksen, lainsäädännön, 
instituutioiden ja käytännön elämän 
aloilla; ottaa kuitenkin huomioon, että 
jotkin pitkäaikaiset ongelmat, jotka 
liittyvät erityisesti oikeudenkäyttöön 
Turkissa, vaikuttavat edelleen vakavasti ja 
kielteisesti ihmisoikeuksien ja 
ilmaisunvapauden käyttämiseen Turkissa 
samoin kuin yleiseen käsitykseen 
tuomioistuinjärjestelmän 
riippumattomuudesta ja 
puolueettomuudesta; ottaa huomioon, että 
näiden ongelmien seurauksena on 
nostettu lukuisia syytteitä toimittajia, 
aktivisteja ja älymystön edustajia vastaan,

Or. en

Tarkistus 31
Laurence J.A.J. Stassen
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että vuoden 2012 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin keskeinen 
kumppani ja että liittymisprosessi on 
edelleen parhaiten soveltuva kehys 
EU:hun liittyvien uudistusten edistämistä 
varten; toteaa komission ilmaisseen 
huolensa sen johdosta, että poliittisten 
arviointiperusteiden täyttämisessä ei ole 
tapahtunut merkittävää edistymistä,

– toteaa komission ilmaisseen oikeutetun 
huolensa sen johdosta, että poliittisten 
arviointiperusteiden täyttämisessä ei ole 
tapahtunut merkittävää edistymistä,

Or. nl

Tarkistus 32
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että vuoden 2012 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin keskeinen 
kumppani ja että liittymisprosessi on 
edelleen parhaiten soveltuva kehys EU:hun 
liittyvien uudistusten edistämistä varten; 
toteaa komission ilmaisseen huolensa sen 
johdosta, että poliittisten 
arviointiperusteiden täyttämisessä ei ole 
tapahtunut merkittävää edistymistä,

– ottaa huomioon, että vuoden 2012 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin keskeinen 
kumppani ja että liittymisprosessi on 
edelleen parhaiten soveltuva kehys EU:hun 
liittyvien uudistusten edistämistä varten,

Or. en
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Tarkistus 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että vuoden 2012 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin keskeinen 
kumppani ja että liittymisprosessi on 
edelleen parhaiten soveltuva kehys 
EU:hun liittyvien uudistusten edistämistä 
varten; toteaa komission ilmaisseen 
huolensa sen johdosta, että poliittisten 
arviointiperusteiden täyttämisessä ei ole 
tapahtunut merkittävää edistymistä,

– ottaa huomioon, että vuoden 2012 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin keskeinen 
kumppani; toteaa komission ilmaisseen 
huolensa sen johdosta, että poliittisten 
arviointiperusteiden täyttämisessä ei ole 
tapahtunut merkittävää edistymistä,

Or. nl

Tarkistus 34
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että vuoden 2012 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin keskeinen 
kumppani ja että liittymisprosessi on 
edelleen parhaiten soveltuva kehys
EU:hun liittyvien uudistusten edistämistä 
varten; toteaa komission ilmaisseen 
huolensa sen johdosta, että poliittisten 
arviointiperusteiden täyttämisessä ei ole 
tapahtunut merkittävää edistymistä,

– ottaa huomioon, että vuoden 2012 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin keskeinen 
kumppani ja että liittymisprosessi on 
edelleen yksi parhaiten soveltuvista 
kehyksistä uudistusten edistämistä varten; 
toteaa komission ilmaisseen huolensa sen 
johdosta, että poliittisten 
arviointiperusteiden täyttämisessä ei ole 
tapahtunut merkittävää edistymistä,

Or. it
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Tarkistus 35
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että vuoden 2012 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin keskeinen 
kumppani ja että liittymisprosessi on 
edelleen parhaiten soveltuva kehys 
EU:hun liittyvien uudistusten edistämistä 
varten; toteaa komission ilmaisseen 
huolensa sen johdosta, että poliittisten 
arviointiperusteiden täyttämisessä ei ole 
tapahtunut merkittävää edistymistä,

– ottaa huomioon, että vuoden 2012 
laajentumisstrategiassaan komissio totesi, 
että Turkki on taloutensa, strategisen 
sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa 
vuoksi Euroopan unionin keskeinen 
kumppani ja että neuvotteluprosessi, jossa 
lopullisena päämääränä on Turkin 
liittyminen EU:hun, on edelleen ainoa
kehys EU:hun liittyvien uudistusten 
edistämistä varten; toteaa komission 
ilmaisseen huolensa sen johdosta, että 
poliittisten arviointiperusteiden 
täyttämisessä ei ole tapahtunut merkittävää 
edistymistä,

Or. en

Tarkistus 36
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission ilmaiseman 
huolen sen johdosta, että Turkki ei ole 
edistynyt merkittävästi poliittisten 
arviointiperusteiden täyttämisessä,

Or. en

Tarkistus 37
Adrian Severin
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Turkin edistymisen 
perustuslaillisten uudistusten alalla,

Or. en

Tarkistus 38
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
seitsemäntenä perättäisenä vuotena,
pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään 
pannut täysimääräisesti täytäntöön EY–
Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä ja että 
Euroopan unioni ei ole vieläkään ryhtynyt 
kaikkiin tarpeellisiin toimiin 
kyproksenturkkilaisten eristyneisyyden 
poistamiseksi 26. huhtikuuta 2004 
annettujen EU:n neuvoston päätelmien 
mukaisesti, vaikka kyproksenturkkilaiset 
ovat useaan otteeseen selkeästi ilmaisseet 
halunsa kuulua unioniin,

Or. en

Tarkistus 39
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
seitsemäntenä perättäisenä vuotena,

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään 
pannut täysimääräisesti täytäntöön EY–
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pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä ja että 
Euroopan unioni ei ole vieläkään ryhtynyt 
kaikkiin tarpeellisiin toimiin 
kyproksenturkkilaisten eristyneisyyden 
poistamiseksi 26. huhtikuuta 2004 
annettujen EU:n neuvoston päätelmien 
mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 40
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
seitsemäntenä perättäisenä vuotena,
pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

– toteaa, että Turkki sen enempää kuin 
EU:kaan ei vieläkään ole pannut
täysimääräisesti täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

Or. en

Tarkistus 41
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
seitsemäntenä perättäisenä vuotena, pannut 
täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
seitsemäntenä perättäisenä vuotena, pannut 
täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä ja että tämä 
osoittaa Turkin pysyvän haluttomana ja 
kykenemättömänä liittymään EU:n 
jäseneksi,



PE504.377v01-00 22/124 AM\926673FI.doc

FI

Or. nl

Tarkistus 42
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
seitsemäntenä perättäisenä vuotena, pannut 
täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
seitsemäntenä perättäisenä vuotena, pannut 
täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä ja että mikään 
ei myöskään viittaa siihen, että se aikoo 
panna määräykset täytäntöön 
tulevaisuudessakaan; ottaa huomioon, 
että lisäpöytäkirjan täytäntöön panematta 
jättäminen estää väistämättä Turkkia 
edistymästä lainkaan liittymisprosessissa,

Or. it

Tarkistus 43
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, 
seitsemäntenä perättäisenä vuotena, pannut 
täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä,

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

Or. en
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Tarkistus 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkin on oman etunsa 
vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja 
hyvien naapuruussuhteiden ja myönteisen 
poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin 
ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset 
lähinaapuriensa kanssa kansainvälisen 
oikeuden määräysten ja YK:n 
päätöslauselmien mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 45
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että neuvotteluluvut, joiden 
tekninen valmistelu on saatu päätökseen, 
olisi vakiintuneiden menettelyiden ja 
neuvottelukehyksen mukaisesti avattava 
viipymättä,

Or. en

Tarkistus 46
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Euroopan unioni ja Turkki 
ovat toisistaan taloudellisesti riippuvaisia 
ja että EU:n ja Turkin välisen kaupan arvo 
oli vuonna 2011 yhteensä 120 miljardia 
euroa,

– toteaa, että EU:n ja Turkin välisen 
kaupan arvo oli vuonna 2011 yhteensä 120 
miljardia euroa,

Or. nl

Tarkistus 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Euroopan unioni ja Turkki 
ovat toisistaan taloudellisesti riippuvaisia 
ja että EU:n ja Turkin välisen kaupan arvo 
oli vuonna 2011 yhteensä 120 miljardia 
euroa,

– toteaa, että Euroopan unioni ja Turkki 
ovat toisistaan taloudellisesti riippuvaisia 
ja että EU:n ja Turkin välisen kaupan arvo 
oli vuonna 2011 yhteensä 120 miljardia 
euroa; ottaa huomioon ongelmat, jotka 
tällä hetkellä haittaavat tulliliiton 
tehokasta toimintaa,

Or. en

Tarkistus 48
Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2004 
annetut neuvoston päätelmät,

Or. en
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Tarkistus 49
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission esittämän 
arvion, jonka mukaan yritysoikeuden 
alalla otettiin selviä edistysaskelia Turkin 
kirjanpito- ja tilintarkastusstandardeista 
vastaavan viranomaisen perustamisen 
myötä, mutta uudet yritysten hallinnointi-
ja ohjausjärjestelmää sekä 
osakkeenomistajien suhdetta 
asianomaiseen yritykseen koskevat lait 
eivät ole unionin säännöstön mukaisia ja 
lisäävät valtion osallisuutta yritysten 
hallinnoinnissa laajentamalla 
pääomamarkkinalautakunnan valtuuksia 
valvoa yrityksiä,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Turkin valmiudet toimia 
keskeisessä asemassa monipuolistettaessa 
energialähteitä ja naapurimaista EU:hun 
toimitettavan öljyn ja kaasun siirtoreittejä,

– ottaa huomioon Turkin valmiudet toimia 
keskeisessä asemassa monipuolistettaessa 
energialähteitä ja naapurimaista EU:hun 
toimitettavan öljyn, kaasun ja sähkön 
siirtoreittejä; ottaa huomioon sekä 
Turkille että EU:lle tarjolla olevat 
mahdollisuudet hyödyntää Turkin 
runsaita uusiutuvia energiavaroja 
kestävän vähähiilisen talouden 
luomiseksi,

Or. en
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Tarkistus 51
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Turkin valmiudet toimia 
keskeisessä asemassa monipuolistettaessa 
energialähteitä ja naapurimaista EU:hun 
toimitettavan öljyn ja kaasun siirtoreittejä,

– ottaa huomioon Turkin keskeisen 
aseman monipuolistettaessa energialähteitä 
ja naapurimaista EU:hun toimitettavan 
öljyn ja kaasun siirtoreittejä,

Or. en

Tarkistus 52
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Turkin geostrategisesti 
keskeisen aseman siltana Euroopan 
unionin, Pohjois-Afrikan, Etelä-
Kaukasuksen ja Lähi-idän välillä; ottaa 
huomioon Turkin sotilaallisen 
vaikutusvallan Lähi-idän ja Pohjois-
Afrikan alueella,

Or. en

Tarkistus 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että EU käy strategista – ottaa huomioon, että EU käy strategista 
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vuoropuhelua ja toteuttaa strategista 
yhteistyötä Turkin kanssa vakauden, 
demokratian ja turvallisuuden alalla 
kiinnittäen erityistä huomiota laajempaan 
Lähi-idän alueeseen; ottaa huomioon, että 
Turkki on voimakkaasti ja toistuvasti 
tuominnut Syyrian hallinnon siviileihin 
kohdistaman väkivallan ja että Turkki 
tarjoaa erittäin tärkeää humanitaarista apua 
väkivaltaa rajan taakse paenneille 
syyrialaisille,

vuoropuhelua ja toteuttaa strategista 
yhteistyötä Turkin kanssa vakauden, 
demokratian ja turvallisuuden alalla 
kiinnittäen erityistä huomiota laajempaan 
Lähi-idän alueeseen; ottaa huomioon 
Turkin keskeisen merkityksen innoituksen 
lähteenä arabimaiden 
demokratisoitumiselle olennaisilla aloilla 
kuten poliittiset ja taloudelliset 
uudistukset ja institutionaalisten 
valmiuksien luominen; ottaa huomioon, 
että Turkki on voimakkaasti ja toistuvasti 
tuominnut Syyrian hallinnon siviileihin 
kohdistaman väkivallan ja että Turkki 
tarjoaa erittäin tärkeää humanitaarista apua 
väkivaltaa rajan taakse paenneille 
syyrialaisille,

Or. en

Tarkistus 54
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että EU käy strategista
vuoropuhelua ja toteuttaa strategista 
yhteistyötä Turkin kanssa vakauden, 
demokratian ja turvallisuuden alalla 
kiinnittäen erityistä huomiota laajempaan 
Lähi-idän alueeseen; ottaa huomioon, että 
Turkki on voimakkaasti ja toistuvasti 
tuominnut Syyrian hallinnon siviileihin 
kohdistaman väkivallan ja että Turkki 
tarjoaa erittäin tärkeää humanitaarista apua 
väkivaltaa rajan taakse paenneille 
syyrialaisille,

– ottaa huomioon, että EU käy toivotonta
vuoropuhelua ja toteuttaa strategista 
yhteistyötä Turkin kanssa vakauden, 
demokratian ja turvallisuuden alalla 
kiinnittäen erityistä huomiota laajempaan 
Lähi-idän alueeseen; ottaa huomioon, että 
Turkki on voimakkaasti ja toistuvasti 
tuominnut Syyrian hallinnon siviileihin 
kohdistaman väkivallan ja että Turkki 
tarjoaa erittäin tärkeää humanitaarista apua 
väkivaltaa rajan taakse paenneille 
syyrialaisille,

Or. nl
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Tarkistus 55
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Turkin ja Armenian on 
normalisoitava suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla maiden välisen rajan,

– katsoo, että Turkki ja Armenia voivat 
normalisoida suhteensa vasta sitten, kun 
Turkki on tunnustanut armenialaisten 
kansanmurhan,

Or. nl

Tarkistus 56
Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Turkin ja Armenian on 
normalisoitava suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla maiden välisen rajan,

– katsoo, että Turkin ja Armenian on 
normalisoitava suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla maiden välisen rajan; ottaa 
huomioon, että Vuoristo-Karabahin 
miehitys vaikuttaa kielteisesti Armenian 
ja Turkin välisiin suhteisiin,

Or. en

Tarkistus 57
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Turkin ja Armenian on 
normalisoitava suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 

– katsoo, että Turkin on sitouduttava 
pyrkimään normalisoimaan suhteensa 
Armeniaan ratifioimalla pöytäkirjat ilman 
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avaamalla maiden välisen rajan, ennakkoehtoja ja avaamalla maiden välisen 
rajan,

Or. it

Tarkistus 58
Zbigniew Ziobro

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Turkin ja Armenian on
normalisoitava suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla maiden välisen rajan,

– katsoo, että Turkin ja Armenian olisi
normalisoitava suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla maiden välisen rajan,

Or. pl

Tarkistus 59
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– katsoo, että Turkin ja Armenian on 
normalisoitava suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ilman ennakkoehtoja ja 
avaamalla maiden välisen rajan,

– katsoo, että Turkin ja Armenian on 
normalisoitava suhteensa ratifioimalla 
pöytäkirjat ja avaamalla maiden välisen 
rajan,

Or. en

Tarkistus 60
Zbigniew Ziobro

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– pitää myönteisenä turkkilais-
armenialaisen toimittajan Hrant Dinkin 
murhaa koskevan tutkimuksen loppuun 
saattamista, rikoksen tuomitsemista ja 
tuomioiden langettamista tappajille,

Or. pl

Tarkistus 61
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. kesäkuuta 1987 
antamansa päätöslauselman Armenian 
kysymyksen poliittisesta ratkaisusta,

Or. en

Tarkistus 62
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteaa, että Turkin kansalliskokouksen 
Kreikalle vuonna 1995 antama ”casus 
belli” -uhka olisi kumottava; katsoo, että 
Turkin ja Kreikan välillä olisi käytävä 
uusia neuvotteluja maiden välisten 
suhteiden parantamiseksi,

– ottaa huomioon Turkin 
kansalliskokouksen Kreikalle 8. kesäkuuta
1995 antaman ”casus belli” -uhan, jolla 
se vastasi Kreikan parlamentin 1. 
kesäkuuta 1995 hyväksymään päätökseen 
allekirjoittaa YK:n 
merioikeusyleissopimus; katsoo, että
kyseinen uhka olisi vedettävä pois 
ensiaskeleena Turkin ja Kreikan välisten 
suhteiden parantamista koskevien 
neuvottelujen käynnistämiseksi ja 
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ratkaisun löytämiseksi tähän 
ratkaisemattomaan ongelmaan;

Or. en

Tarkistus 63
Zbigniew Ziobro

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Turkin strategisen 
avainaseman Syyrian konfliktin 
jatkumisen kannalta ja panee 
huolestuneena merkille, että Turkin 
hallitus tukee konfliktiin osallistuvia ääri-
islamisteja,

Or. pl

Tarkistus 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että Yhdistyneiden 
kansakuntien merioikeusyleissopimus on 
osa unionin säännöstöä ja että EU, sen 27 
jäsenvaltiota ja kaikki muut 
ehdokasvaltiota ovat allekirjoittaneet sen 
sellaisenaan;

Or. en

Tarkistus 65
Bastiaan Belder
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Turkin hallituksen ja 
oikeuslaitoksen passiivisen suhtautumisen 
pääasiassa islamilaisissa ja Turkin 
kansallismielisissä tiedotusvälineissä 
julkaistuihin juutalaisvihan ilmauksiin;

Or. en

Tarkistus 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että ilmaisunvapaus on 
yksi demokraattisten yhteiskuntiemme 
tukipilareista, mikä on ilmaistu Euroopan 
unionin perussopimuksissa ja 
perusoikeuskirjassa; toteaa, että lehdistön 
ja tiedotusvälineiden vapaus on 
Kööpenhaminan poliittisten 
liittymisperusteiden keskeinen näkökohta,

Or. en

Tarkistus 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että lehtimiesten 
suojelukomitean mukaan Turkki on 
toimittajien vangitsemisen 
maailmanmestari,
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Or. en

Tarkistus 68
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda 
edellytykset rakentavalle vuoropuhelulle 
ja perusta yhteisymmärrykselle;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 

1. katsoo, että neuvotteluprosessissa 
tarvitaan uutta molemminpuolista 
sitoutumista rakentavien suhteiden 
ylläpitämiseen; korostaa, että on tärkeää 
luoda edellytykset rakentavalle 
vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle; onnittelee 
komissiota ja Turkkia myönteisen 
asialistan täytäntöönpanosta, mikä on 
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molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda 
edellytykset rakentavalle vuoropuhelulle 
ja perusta yhteisymmärrykselle;

osoitus siitä, miten Turkki ja EU voivat 
molemminpuolisen sitoutuneisuuden ja 
selkeiden tavoitteiden avulla edistää 
vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia;

Or. en

Tarkistus 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

1. katsoo, että neuvotteluprosessissa 
tarvitaan uutta molemminpuolista 
sitoutumista rakentavien suhteiden 
ylläpitämiseen; korostaa, että on tärkeää 
luoda edellytykset rakentavalle 
vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

Or. nl

Tarkistus 71
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 

1. panee merkille myönteisen asialistan
täytäntöönpanon, mikä on osoitus siitä, 
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mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU
voivat molemminpuolisen sitoutuneisuuden 
ja selkeiden tavoitteiden avulla edistää 
vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen;
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

miten Turkki ja EU haluavat
molemminpuolisen sitoutuneisuuden ja 
selkeiden tavoitteiden avulla edistää 
vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; korostaa kuitenkin, 
että neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen;
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

Or. de

Tarkistus 72
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää liittymisprosessia, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

Or. en

Tarkistus 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia sekä toteuttaa 
tarpeellisia uudistuksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

Or. en

Tarkistus 74
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
liittymistä koskevassa 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;
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Or. en

Tarkistus 75
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
liittymistä koskevassa 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

Or. en

Tarkistus 76
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
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neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen ja
tukee tässä yhteydessä Euroopan unionin 
puheenjohtajavaltio Irlannin aikomusta 
avata uusia neuvottelulukuja; korostaa, 
että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle; pitää 
huolestuttavina Turkin yleisessä 
mielipiteessä ilmaistuja kantoja, joiden 
mukaan maa saattaa kääntyä pois EU-
tieltään;

Or. en

Tarkistus 77
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle; toteaa, että 
yhteisymmärryksen olisi perustuttava 
demokratiasta, oikeusvaltiosta ja 
ihmisoikeuksien noudattamisesta 
koostuville yhteisille arvoille;

Or. en
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Tarkistus 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle; katsoo, että 
neuvotteluiden vauhdittaminen riippuu 
yksinomaan Turkin poliittisesta tahdosta 
täyttää kriteerit ja neuvottelukehyksessä 
asetetut vaatimukset sekä noudattaa 
sopimusten mukaisia velvoitteitaan EU:ta 
kohtaan;

Or. en

Tarkistus 79
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 

1. onnittelee komissiota ja Turkkia 
myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, 
mikä on osoitus siitä, miten Turkki ja EU 
voivat molemminpuolisen 
sitoutuneisuuden ja selkeiden tavoitteiden 
avulla edistää vuoropuheluaan, päästä 
yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
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myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda edellytykset 
rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta 
yhteisymmärrykselle;

myönteisiä muutoksia; katsoo, että 
neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista 
rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; 
korostaa, että on tärkeää luoda riittävät 
edellytykset rakentavalle vuoropuhelulle ja 
perusta yhteisymmärrykselle; korostaa 
myös, että koko menettely kuuluu 
neuvottelukehyksen piiriin;

Or. en

Tarkistus 80
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että Turkin EU-jäsenyyden 
sijaan olisi realistisempaa ja 
tavoiteltavampaa pyrkiä siihen, että 
Euroopan unionin ja Turkin välinen 
suhde perustuu etuoikeutettuun 
kumppanuuteen;

Or. nl

Tarkistus 81
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia 
edelleen vahvistamaan käynnissä olevaa 
poliittista vuoropuheluaan ulkopolitiikan 

Poistetaan.
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valinnoista ja tavoitteista; pitää 
valitettavana, että Turkki on jälleen 
jättänyt YUTP-julistukset lähes huomiotta 
vuonna 2012; kehottaa Turkkia ottamaan 
ulkopolitiikkansa laadinnassa huomioon 
vuoropuhelun ja yhteistyön EU:n kanssa;

Or. nl

Tarkistus 82
Alf Svensson

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; pitää valitettavana, että 
Turkki on jälleen jättänyt YUTP-julistukset 
lähes huomiotta vuonna 2012; kehottaa 
Turkkia ottamaan ulkopolitiikkansa 
laadinnassa huomioon vuoropuhelun ja 
yhteistyön EU:n kanssa;

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti ainutlaatuista strategista 
roolia EU:n ulko- ja naapuruuspolitiikan 
kannalta; katsoo, että Turkilla on tärkeä 
alueellinen rooli, ja kehottaa EU:ta ja 
Turkkia edelleen vahvistamaan käynnissä 
olevaa poliittista vuoropuheluaan 
ulkopolitiikan valinnoista ja tavoitteista; 
pitää valitettavana, että Turkki on jälleen 
jättänyt YUTP-julistukset lähes huomiotta 
vuonna 2012; kehottaa Turkkia ottamaan 
ulkopolitiikkansa laadinnassa huomioon 
vuoropuhelun ja yhteistyön EU:n kanssa;

Or. en

Tarkistus 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
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katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; pitää valitettavana, että 
Turkki on jälleen jättänyt YUTP-julistukset 
lähes huomiotta vuonna 2012; kehottaa 
Turkkia ottamaan ulkopolitiikkansa 
laadinnassa huomioon vuoropuhelun ja 
yhteistyön EU:n kanssa;

panee merkille Turkin hallituksen 
alueelliset tavoitteet ja Turkin tärkeän 
alueellisen roolin ja kehottaa EU:ta ja 
Turkkia edelleen vahvistamaan käynnissä 
olevaa poliittista vuoropuheluaan 
ulkopolitiikan valinnoista ja tavoitteista; 
pitää valitettavana, että Turkki on jälleen 
jättänyt YUTP-julistukset lähes huomiotta 
vuonna 2012; kehottaa Turkkia ottamaan 
ulkopolitiikkansa laadinnassa huomioon 
vuoropuhelun ja yhteistyön EU:n kanssa;

Or. en

Tarkistus 84
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; pitää valitettavana, että 
Turkki on jälleen jättänyt YUTP-julistukset 
lähes huomiotta vuonna 2012; kehottaa 
Turkkia ottamaan ulkopolitiikkansa
laadinnassa huomioon vuoropuhelun ja 
yhteistyön EU:n kanssa;

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä 
naapurivaltion ja alueellinen rooli, ja 
kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; pitää valitettavana, että 
Turkki on jälleen jättänyt YUTP-julistukset 
lähes huomiotta vuonna 2012; kehottaa 
Turkkia ottamaan ulkopolitiikkansa 
laadinnassa huomioon vuoropuhelun ja 
yhteistyön EU:n kanssa;

Or. en

Tarkistus 85
Pino Arlacchi

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta;
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan 
valinnoista ja tavoitteista; pitää 
valitettavana, että Turkki on jälleen 
jättänyt YUTP-julistukset lähes huomiotta 
vuonna 2012; kehottaa Turkkia ottamaan 
ulkopolitiikkansa laadinnassa huomioon 
vuoropuhelun ja yhteistyön EU:n kanssa;

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta;
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia
laajentamaan ulkopoliittista 
yhteistyötään; kehottaa Turkkia ottamaan 
ulkopolitiikkansa laadinnassa huomioon 
vuoropuhelun ja yhteistyön EU:n kanssa;
korostaa, että EU voi hyötyä Turkin 
vaikutusvallan kasvusta arabimaailmassa 
ja kehottaa molempia osapuolia tekemään 
yhteistyötä rauhaa ja demokratiaa 
tukevien voimien vahvistamiseksi EU:n 
eteläisillä naapurialueilla, jotka ovat 
keskeisen tärkeitä niin EU:lle kuin 
Turkillekin; 

Or. en

Tarkistus 86
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; pitää valitettavana, että 
Turkki on jälleen jättänyt YUTP-julistukset 
lähes huomiotta vuonna 2012; kehottaa 
Turkkia ottamaan ulkopolitiikkansa 
laadinnassa huomioon vuoropuhelun ja 
yhteistyön EU:n kanssa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 87
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; pitää valitettavana, että 
Turkki on jälleen jättänyt YUTP-julistukset 
lähes huomiotta vuonna 2012; kehottaa 
Turkkia ottamaan ulkopolitiikkansa 
laadinnassa huomioon vuoropuhelun ja 
yhteistyön EU:n kanssa;

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; pitää valitettavana, että 
Turkki ei ole tukenut EU:n kantoja 
kansainvälisillä foorumeilla ja että Turkki
on jälleen jättänyt YUTP-julistukset lähes 
huomiotta vuonna 2012; kehottaa Turkkia 
ottamaan ulkopolitiikkansa laadinnassa 
huomioon vuoropuhelun ja yhteistyön 
EU:n kanssa;

Or. en

Tarkistus 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; pitää valitettavana, että 
Turkki on jälleen jättänyt YUTP-
julistukset lähes huomiotta vuonna 2012; 

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; kehottaa Turkkia ottamaan 
ulkopolitiikkansa laadinnassa huomioon 
vuoropuhelun ja yhteistyön EU:n kanssa; 
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kehottaa Turkkia ottamaan 
ulkopolitiikkansa laadinnassa huomioon 
vuoropuhelun ja yhteistyön EU:n kanssa;

pyytää jäsenvaltioita avaamaan 
ulkosuhteita koskevan luvun 30 Turkin 
harjoittaman politiikan ja YUTP:n välisen 
koordinoinnin tehostamiseksi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; pitää valitettavana, että 
Turkki on jälleen jättänyt YUTP-julistukset 
lähes huomiotta vuonna 2012; kehottaa 
Turkkia ottamaan ulkopolitiikkansa 
laadinnassa huomioon vuoropuhelun ja 
yhteistyön EU:n kanssa;

2. painottaa Turkin poliittisesti ja 
maantieteellisesti strategista roolia EU:n 
ulko- ja naapuruuspolitiikan kannalta; 
katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen 
rooli, ja kehottaa EU:ta ja Turkkia edelleen 
vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista 
vuoropuheluaan ulkopolitiikan valinnoista 
ja tavoitteista; pitää valitettavana, että 
Turkki on jälleen jättänyt YUTP-julistukset 
lähes huomiotta vuonna 2012; vaatii 
Turkkia mukauttamaan linjansa tarkasti 
Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan erityisesti 
islamistifundamentalistien vastustamisen 
osalta; kehottaa Turkkia ottamaan 
ulkopolitiikkansa laadinnassa huomioon 
vuoropuhelun ja yhteistyön EU:n kanssa; 
ehdottaa siksi Turkin kutsumista 
osallistumaan joulukuussa 2013 
pidettävään Eurooppa-neuvoston 
kokoukseen, jossa on tarkoitus keskittyä 
yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan;

Or. en

Tarkistus 90
Alf Svensson
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Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ilmaisee tukensa Turkin toimille Syyrian 
konfliktissa ja kiittää Turkin hallitusta 
sen ponnisteluista tarjota Syyrian 
pakolaisille väliaikainen turva alueellaan;

Or. en

Tarkistus 91
Alf Svensson

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. toteaa, että Turkin suhteet Israelin 
kanssa heikkenivät Mavi Marmara -
tapauksen jälkeen ja ilmaisee tukensa 
näiden kahden maan väliselle 
vuoropuhelulle ja maiden välisten 
suhteiden normalisoinnille;

Or. en

Tarkistus 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. pitää hyvin valitettavana Turkin 
päätöstä olla tapaamatta Euroopan 
unionin puheenjohtajavaltiota vuoden 
2012 jälkipuoliskolla ja katkaista 
yhteydenpito puheenjohtajavaltioon; 
muistuttaa, että Euroopan unionin 
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neuvoston puheenjohtajuudesta on 
säädetty Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa ja että Turkin on 
ehdokasvaltiona sitouduttava hillittyihin 
suhteisiin Euroopan unionin ja sen 
kaikkien jäsenvaltioiden kanssa; toteaa 
pettyneenä, että Turkin ehdoton 
kieltäytyminen vastaanottamasta 
puheenjohtajavaltio Kyproksen edustajaa 
aiheutti EU:n ja Turkin parlamentaarisen 
sekavaliokunnan 70. kokouksen 
peruuttamisen;

Or. en

Tarkistus 93
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä 
kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan 
kaikilta osin, kunnes edellä mainittu 
sopimus tulee voimaan; muistuttaa, että 
Turkki on yksi tärkeimmistä EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että 
Turkin on tehostettava maahanmuuton 
hallintaa, ihmiskaupan torjuntaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötä EU:n 
kanssa; korostaa jälleen, että on tärkeää 
helpottaa turkkilaisten liikemiesten, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
Euroopan unioniin; tukee komission ja 

Poistetaan.
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jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja 
yksinkertaistamista sekä viisumikeskusten 
perustamista Turkkiin; muistuttaa 
jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Or. nl

Tarkistus 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; 
tukee komission ja jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä, jotka koskevat 

3. kehottaa Turkkia allekirjoittamaan ja 
panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa;
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viisumisäännöstön täytäntöönpanoa, 
viisumivaatimusten yhdenmukaistamista 
ja yksinkertaistamista sekä 
viisumikeskusten perustamista Turkkiin; 
muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Or. nl

Tarkistus 95
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä 
kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan 
kaikilta osin, kunnes edellä mainittu 
sopimus tulee voimaan; muistuttaa, että 
Turkki on yksi tärkeimmistä EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että
Turkin on tehostettava maahanmuuton 
hallintaa, ihmiskaupan torjuntaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötä EU:n 
kanssa; korostaa jälleen, että on tärkeää 
helpottaa turkkilaisten liikemiesten, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
Euroopan unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 

3. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin 
viisumipakon poistamiseksi; korostaa, että 
on tärkeää helpottaa etukäteen
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä; pitää 
myönteisinä EU:n ministerineuvoston 
(sosiaalipolitiikka) hyväksymiä päätelmiä, 
joissa ehdotetaan viisumipakon 
poistamiseen tähtäävän vuoropuhelun 
käynnistämistä Turkin kanssa;
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yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 96
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden,
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; 
tukee komission ja jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä, jotka koskevat 
viisumisäännöstön täytäntöönpanoa, 
viisumivaatimusten yhdenmukaistamista ja 
yksinkertaistamista sekä viisumikeskusten 
perustamista Turkkiin; muistuttaa 

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden ja
opiskelijoiden pääsyä Euroopan unioniin; 
tukee komission ja jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä, jotka koskevat 
viisumisäännöstön täytäntöönpanoa, 
viisumivaatimusten yhdenmukaistamista ja 
yksinkertaistamista sekä viisumikeskusten 
perustamista Turkkiin;
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jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että 
Turkin on tehostettava maahanmuuton 
hallintaa, ihmiskaupan torjuntaa ja 
rajavalvontaa koskevaa yhteistyötä EU:n 
kanssa; korostaa jälleen, että on tärkeää 
helpottaa turkkilaisten liikemiesten, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
Euroopan unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 

3. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin 
viisumipakon poistamiseksi
tulosperusteisen prosessin avulla samalla 
kun allekirjoitetaan takaisinottosopimus;
kehottaa Turkkia allekirjoittamaan ja 
panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki torjuu 
määrätietoisesti laitonta maahanmuuttoa, 
ja korostaa, että Turkin on tehostettava 
maahanmuuton hallintaa, ihmiskaupan 
torjuntaa ja rajavalvontaa koskevaa 
yhteistyötä EU:n kanssa; korostaa jälleen, 
että ennen viisumipakon poistamista on 
tärkeää helpottaa turkkilaisten liikemiesten, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
Euroopan unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin ja joilla luodaan perusta eri 
puolella rajaa asuvien kansalaisten 
lähentymiselle; muistuttaa jäsenvaltioita 
niiden assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista poistaa viisumipakko
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velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Euroopan unionin tuomioistuimen 
19. helmikuuta 2009 antaman Soysal ja 
Savatli -tuomion mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 98
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 

3. pitää ennenaikaisena toteuttaa toimia
viisumipakon poistamiseksi edes asteittain 
ja pitkällä aikavälillä; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
EU:n ja Turkin välisen 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;
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antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 99
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan ja sitä sovelletaan 
täysimääräisesti ja tehokkaasti kaikkien 
jäsenvaltioiden kanssa; muistuttaa, että 
Turkki on yksi tärkeimmistä EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa sekä 
varmistettava tehokas yhteistyö kaikkien 
jäsenvaltioiden kanssa oikeus- ja 
sisäasioissa; korostaa jälleen, että on 
tärkeää helpottaa turkkilaisten liikemiesten, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
Euroopan unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
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velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 100
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan ja sitä sovelletaan 
täysimääräisesti ja tehokkaasti kaikkien 
jäsenvaltioiden kanssa; muistuttaa, että 
Turkki on yksi tärkeimmistä EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa sekä 
varmistettava tehokas yhteistyö kaikkien 
jäsenvaltioiden kanssa oikeus- ja 
sisäasioissa; korostaa jälleen, että on 
tärkeää helpottaa turkkilaisten liikemiesten, 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 
Euroopan unioniin; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
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antaman Soysal-tuomion mukaisesti; Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 101
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin 
edeltävää prosessia; tukee komission ja 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
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tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa;
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainitun sopimuksen kaikki 
määräykset tulevat voimaan; muistuttaa, 
että Turkki on yksi tärkeimmistä EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa;
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 105
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston 
päätöksen, jossa komissiota kehotetaan 
ryhtymään toimiin viisumipakon 
poistamiseksi asteittain ja pitkällä 
aikavälillä samalla kun allekirjoitetaan 
takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön 
takaisinottosopimuksen viipymättä ja 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä 
sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, 
kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi 
tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan 
laittoman maahanmuuton 
kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin 
on tehostettava maahanmuuton hallintaa, 
ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa 
koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa 
turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, 
jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten 
yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista 
sekä viisumikeskusten perustamista 
Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä 
velvoitteista Euroopan unionin 
tuomioistuimen 19. helmikuuta 2009 
antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. esittää suuren hämmästyksensä sen 
johdosta, että Turkki on julkaissut 
”edistymiskertomuksen”, jossa se arvioi 
itse itseään;

Or. nl

Tarkistus 107
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että ulkomaalaisia ja 
kansainvälistä suojelua koskeva 
lakiesitys, jonka hyväksymistä on lykätty, 
on hyväksyttävä kiireesti; pitää 
huolestuttavana kansainvälisen suojelun 
saatavuuden epävarmuutta maarajoilla ja 
lentoasemien transit-alueilla;

Or. en

Tarkistus 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. on huolissaan jatkuvista 
turvapaikkamenettelyyn pääsyä koskevista 
mielivaltaisista kielteisistä päätöksistä ja 
käytännöstä käännyttää pakolaisia, 
turvapaikanhakijoita ja muita 
mahdollisesti suojelua tarvitsevia ihmisiä; 
kehottaa hallitusta saattamaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiassa 
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Abdolkhani ja Karimina vastaan Turkki 
laittomiksi katsoneet säilöönottoa 
koskevat säännökset kansainvälisten 
normien mukaisiksi; kehottaa Turkin 
kansalliskokousta hyväksymään 
kokonaisvaltaisen ja suojelua ja 
vastaanottoa koskevien kansainvälisten 
vaatimusten mukaisen lain turvatakseen 
ketään syrjimättä kaikkien pakolaisten, 
turvapaikanhakijoiden ja muiden 
suojelua tarvitsevien henkilöiden oikeudet 
Turkin oikeudenkäyttöalueella;

Or. en

Tarkistus 109
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvästä 
sitoumuksesta poistaa viisumipakko 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
19. helmikuuta 2009 antaman Soysal ja 
Savatli -tuomion mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 110
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota ryhtymään 
tarpeellisiin toimiin sen varmistamiseksi, 
että siihen saakka, kunnes neuvottelut 
Turkin kanssa uudesta mahdollisesta 
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tekstistä, jolla korvataan EU-Turkki-
assosiaationeuvoston päätös 3/80, on 
saatu päätökseen, jäsenvaltiot eivät 
heikennä edelleen turkkilaisten 
työntekijöiden oikeutta sosiaaliturvaan 
EU:ssa neuvoston 6. joulukuuta 2012 
tekemän päätöksen nojalla, sillä sekä 
EU:n että Turkin on hyväksyttävä 
yhteinen teksti, jotta se on oikeudellisesti 
sitova;

Or. en

Tarkistus 111
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. muistuttaa, että Turkista EU:n
ulkorajoille saapuvat laittomien 
maahanmuuttajien virrat antavat aiheen 
huoleen; ottaa huomioon Turkin 
määrätietoisesti toteuttamat toimet näiden 
virtojen ehkäisemiseksi ja 
pysäyttämiseksi; korostaa tarvetta tiivistää 
EU:n kanssa tehtävää maahantulon 
hallinnointiin, laittoman ihmiskaupan 
torjumiseen ja rajojen valvontaan liittyvää 
yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 112
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. onnittelee perustuslaillista Poistetaan.
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sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon 
Turkin yhteiskunnan monimuotoisuus; 
kehottaa komiteaa jatkamaan työtään ja 
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet, 
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet 
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja 
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

Or. nl

Tarkistus 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. onnittelee perustuslaillista 
sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin 
yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja 
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet,
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

4. panee merkille perustuslaillisen 
sovittelukomitean sitoutumisen uuteen 
perustuslakiin ja korostaa, että 
laadintaprosessin aikana on kuultava
kansalaisyhteiskunnan edustajia ja otettava
siten huomioon Turkin yhteiskunnan 
monimuotoisuus; kehottaa komiteaa 
jatkamaan työtään ja käsittelemään
osallistavasti ja edustavasti EU:n
kriteereiden ja arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet,
(iii) kaikkien kansalaisten ihmisoikeudet ja 
perusvapaudet takaava osallistava 
hallintojärjestelmä ja (iv) osallistavan 
kansalaisuuden käsite;
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Or. en

Tarkistus 114
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. onnittelee perustuslaillista 
sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin
yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet,
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet 
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

4. panee merkille perustuslaillisen 
sovittelukomitean sitoutumisen uuden 
perustuslain laatimiseen ja sen, että 
laadintaprosessin aikana kuultiin 
kansalaisyhteiskunnan edustajia ja otettiin 
siten huomioon Turkin yhteiskunnan 
monimuotoisuus; pitää kuitenkin 
huolestuttavana, että komitea ei 
nähtävästi ole edistynyt työssään; kehottaa 
komiteaa tarkistamaan työmenetelmiään 
ja pyrkimään aitoon, kompromisseihin 
perustuvaan yhteisymmärrykseen sekä
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet,
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet 
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. onnittelee perustuslaillista 4. panee merkille perustuslaillisen 
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sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin
yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet,
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet 
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

sovittelukomitean sitoutumisen uuden 
perustuslain laatimiseen ja sen, että 
laadintaprosessin aikana kuultiin 
kansalaisyhteiskunnan edustajia ja otettiin 
siten huomioon Turkin yhteiskunnan 
monimuotoisuus; pitää kuitenkin 
huolestuttavana, että komitea ei 
nähtävästi ole edistynyt työssään; kehottaa 
komiteaa tarkistamaan työmenetelmiään 
ja pyrkimään aitoon, kompromisseihin 
perustuvaan yhteisymmärrykseen sekä
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet,
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet 
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

Or. en

Tarkistus 116
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. onnittelee perustuslaillista 
sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin 
yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja 
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet,
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet 

4. onnittelee perustuslaillista 
sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin laajasti eri sidosryhmiä, 
myös parlamentin ulkopuolisia poliittisia 
puolueita ja muita kuin 
muslimivähemmistöjä, ja otettiin siten 
huomioon Turkin yhteiskunnan 
monimuotoisuus kehottaa komiteaa 
jatkamaan työtään ja käsittelemään 
kollegiaalisessa hengessä ja EU:n arvojen 
mukaisesti tärkeitä kysymyksiä, joita ovat 
esimerkiksi (i) vallanjako ja riittävä 
keskinäinen valvontajärjestelmä, (ii) 
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takaava osallistava hallintojärjestelmä ja
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

valtion, yhteiskunnan ja uskonnon väliset 
suhteet, (iii) kaikkien kansalaisten 
perusoikeudet takaava osallistava 
hallintojärjestelmä ja (iv) osallistavan 
kansalaisuuden käsite;

Or. en

Tarkistus 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. onnittelee perustuslaillista 
sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin 
yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja 
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet, 
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet 
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

4. onnittelee perustuslaillista 
sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin 
yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja 
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) kaikkien 
kansalaisten perusoikeudet takaava 
osallistava hallintojärjestelmä ja (iii) 
osallistavan kansalaisuuden käsite;

Or. en

Tarkistus 118
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. onnittelee perustuslaillista 
sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin 
yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja 
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet, 
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet 
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja 
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

4. onnittelee perustuslaillista 
sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin 
yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja 
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet, 
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet 
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja 
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite; 
kehottaa kaikkia asianomaisia poliittisia 
puolueita ja toimijoita suhtautumaan 
rakentavasti uudesta perustuslaista 
käytäviin neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 119
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. onnittelee perustuslaillista 
sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin 
yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja 
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 

4. onnittelee perustuslaillista 
sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta 
uuteen perustuslakiin ja ilmaisee 
tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin 
aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin 
yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja 
käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja 
EU:n arvojen mukaisesti tärkeitä 
kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) 
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vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion, 
yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet, 
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet 
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja 
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

vallanjako ja riittävä keskinäinen 
valvontajärjestelmä, (ii) valtion 
demokraattisen ja maallisen luonteen 
suojeleminen sekä valtion, yhteiskunnan ja 
uskonnon väliset suhteet, (iii) kaikkien 
kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet 
takaava osallistava hallintojärjestelmä ja 
(iv) osallistavan kansalaisuuden käsite;

Or. en

Tarkistus 120
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslailliset muutokset on pantava 
tehokkaammin täytäntöön ja erityisesti on 
hyväksyttävä henkilötietojen suojaa ja 
sotilastuomioistuimia koskevat lait;

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslailliset muutokset on pantava 
entistä tehokkaammin täytäntöön ja 
erityisesti on hyväksyttävä henkilötietojen 
suojaa ja sotilastuomioistuimia koskevat 
lait; toteaa, että oikeusministerin ja tämän 
alivaltiosihteerin läsnäolo sekä 
oikeusministerin toimivalta 
oikeuslaitoksen korkeassa neuvostossa 
antavat aiheen suureen huoleen 
oikeuslaitoksen riippumattomuudesta;

Or. en

Tarkistus 121
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslailliset muutokset on pantava 
tehokkaammin täytäntöön ja erityisesti on 

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslailliset muutokset on pantava 
tehokkaammin täytäntöön ja erityisesti on 
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hyväksyttävä henkilötietojen suojaa ja 
sotilastuomioistuimia koskevat lait;

hyväksyttävä henkilötietojen suojaa ja 
sotilastuomioistuimia koskevat lait sekä 
lait, joilla otetaan käyttöön positiivisia 
toimia sukupuolten välisen tasa-arvon 
toteutumisen edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 122
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslailliset muutokset on pantava 
tehokkaammin täytäntöön ja erityisesti on 
hyväksyttävä henkilötietojen suojaa ja 
sotilastuomioistuimia koskevat lait;

5. korostaa, että vuoden 2010 
perustuslailliset muutokset on pantava 
tehokkaammin täytäntöön ja erityisesti on 
hyväksyttävä henkilötietojen suojaa ja 
sotilastuomioistuimia koskevat lait; pitää 
myönteisenä, että vuoden 2010 
perustuslakimuutosten mukaisesti on 
saatettu voimaan lainsäädäntöä, jolla 
kansalaisille myönnetään oikeus vedota 
perustuslakituomioistuimeen 
yksityishenkilöinä;

Or. en

Tarkistus 123
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. pyytää selventämään, miten komitean 
työ on määrä panna täytäntöön, ottaen 
huomioon, että nykyisen perustuslain 
mukaan(175 artikla) ainoastaan jo 
olemassa olevaa tekstiä voidaan muuttaa;
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Or. en

Tarkistus 124
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toistaa, että Turkin 
kansalliskokouksella on 
perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
poliittiset puolueet tukevat sitoutuneesti 
uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää 
oikeudellista kehystä, jolla suojellaan ja 
parannetaan kaikkien yhteisöjen 
perusoikeuksia; ilmaisee tyytyväisyytensä 
ihmisoikeuksien tutkintakomitean työhön 
ja pyytää EU:hun lähentymistä 
käsittelevää komiteaa edistämään uuden 
lainsäädännön mukauttamista unionin 
säännöstöön tai eurooppalaisiin 
normeihin lainsäädäntäprosessin aikana;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella 
on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
poliittiset puolueet tukevat sitoutuneesti 
uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää 
oikeudellista kehystä, jolla suojellaan ja 

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella 
on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että sen on sitouduttava 
aktiivisesti uudistusprosessiin ja erityisesti
tärkeään oikeudelliseen kehykseen, jolla 
suojellaan ja parannetaan kaikkien 
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parannetaan kaikkien yhteisöjen 
perusoikeuksia; ilmaisee tyytyväisyytensä 
ihmisoikeuksien tutkintakomitean työhön 
ja pyytää EU:hun lähentymistä käsittelevää 
komiteaa edistämään uuden lainsäädännön 
mukauttamista unionin säännöstöön tai 
eurooppalaisiin normeihin 
lainsäädäntäprosessin aikana;

yhteisöjen perusoikeuksia; ilmaisee 
tyytyväisyytensä ihmisoikeuksien 
tutkintakomitean työhön ja pyytää EU:hun 
lähentymistä käsittelevää komiteaa 
edistämään uuden lainsäädännön 
mukauttamista unionin säännöstöön tai 
eurooppalaisiin normeihin 
lainsäädäntäprosessin aikana;

Or. de

Tarkistus 126
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella 
on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
poliittiset puolueet tukevat sitoutuneesti 
uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää 
oikeudellista kehystä, jolla suojellaan ja 
parannetaan kaikkien yhteisöjen 
perusoikeuksia; ilmaisee tyytyväisyytensä 
ihmisoikeuksien tutkintakomitean työhön 
ja pyytää EU:hun lähentymistä käsittelevää 
komiteaa edistämään uuden lainsäädännön 
mukauttamista unionin säännöstöön tai 
eurooppalaisiin normeihin 
lainsäädäntäprosessin aikana;

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella 
on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
poliittiset puolueet tukevat sitoutuneesti 
uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää 
oikeudellista kehystä, jolla suojellaan ja 
parannetaan kaikkien yhteisöjen ja 
kansalaisten perusoikeuksia; toistaa 
aikaisemmissa päätöslauselmissaan 
esittämänsä kehotuksen uudistaa 
vaalijärjestelmää alentamalla 
parlamenttivaaleissa sovellettua 
kymmenen prosentin vaalikynnystä, mikä 
vahvistaa puolueiden moniarvoisuutta ja 
ilmentää siten paremmin turkkilaisen 
yhteiskunnan moniarvoisuutta; ilmaisee 
tyytyväisyytensä ihmisoikeuksien 
tutkintakomitean työhön ja pyytää EU:hun 
lähentymistä käsittelevää komiteaa 
edistämään uuden lainsäädännön 
mukauttamista unionin säännöstöön tai 
eurooppalaisiin normeihin 
lainsäädäntäprosessin aikana;

Or. en
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Tarkistus 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella 
on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
poliittiset puolueet tukevat sitoutuneesti 
uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää 
oikeudellista kehystä, jolla suojellaan ja 
parannetaan kaikkien yhteisöjen 
perusoikeuksia; ilmaisee tyytyväisyytensä 
ihmisoikeuksien tutkintakomitean työhön 
ja pyytää EU:hun lähentymistä käsittelevää 
komiteaa edistämään uuden lainsäädännön 
mukauttamista unionin säännöstöön tai 
eurooppalaisiin normeihin 
lainsäädäntäprosessin aikana;

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella 
on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
poliittiset puolueet tukevat sitoutuneesti 
uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää 
oikeudellista kehystä, jolla suojellaan ja 
parannetaan kaikkien yhteisöjen 
perusoikeuksia ja madalletaan kynnystä 
perustaa uusia poliittisia puolueita; 
ilmaisee tyytyväisyytensä ihmisoikeuksien 
tutkintakomitean työhön ja pyytää EU:hun 
lähentymistä käsittelevää komiteaa 
edistämään uuden lainsäädännön 
mukauttamista unionin säännöstöön tai 
eurooppalaisiin normeihin 
lainsäädäntäprosessin aikana;

Or. en

Tarkistus 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella 
on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
poliittiset puolueet tukevat sitoutuneesti 
uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää 
oikeudellista kehystä, jolla suojellaan ja 
parannetaan kaikkien yhteisöjen

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella 
on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
poliittiset puolueet tukevat sitoutuneesti 
uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää 
oikeudellista kehystä, jolla suojellaan ja 
parannetaan kaikkien kansalaisten
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perusoikeuksia; ilmaisee tyytyväisyytensä 
ihmisoikeuksien tutkintakomitean työhön 
ja pyytää EU:hun lähentymistä käsittelevää 
komiteaa edistämään uuden lainsäädännön 
mukauttamista unionin säännöstöön tai 
eurooppalaisiin normeihin 
lainsäädäntäprosessin aikana;

perusoikeuksia; ilmaisee tyytyväisyytensä 
ihmisoikeuksien tutkintakomitean työhön 
ja pyytää EU:hun lähentymistä käsittelevää 
komiteaa edistämään uuden lainsäädännön 
mukauttamista unionin säännöstöön tai 
eurooppalaisiin normeihin 
lainsäädäntäprosessin aikana;

Or. en

Tarkistus 129
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella 
on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
poliittiset puolueet tukevat sitoutuneesti 
uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää 
oikeudellista kehystä, jolla suojellaan ja 
parannetaan kaikkien yhteisöjen 
perusoikeuksia; ilmaisee tyytyväisyytensä 
ihmisoikeuksien tutkintakomitean työhön 
ja pyytää EU:hun lähentymistä käsittelevää 
komiteaa edistämään uuden lainsäädännön 
mukauttamista unionin säännöstöön tai 
eurooppalaisiin normeihin 
lainsäädäntäprosessin aikana;

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella 
on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja 
korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
poliittiset puolueet tukevat sitoutuneesti 
uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää 
oikeudellista kehystä, jolla suojellaan ja 
parannetaan kaikkien yhteisöjen ja 
kansalaisten perusoikeuksia; ilmaisee 
tyytyväisyytensä ihmisoikeuksien 
tutkintakomitean työhön ja pyytää EU:hun 
lähentymistä käsittelevää komiteaa 
edistämään uuden lainsäädännön 
mukauttamista unionin säännöstöön tai 
eurooppalaisiin normeihin 
lainsäädäntäprosessin aikana;

Or. en

Tarkistus 130
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a) 
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain 
liian laajoja rikosten määritelmiä siten, 
että erotetaan pikaisesti toisistaan 
terrorismin tukeminen ja väkivaltaan 
lietsominen sekä ei-väkivaltaisten 
ajatusten ilmaiseminen, jotta turvataan 
ilmaisunvapaus, b) liian pitkän 
tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin;

7. panee tyytyväisenä merkille Turkin 
kansalliskokouksen 2. heinäkuuta 2012 
hyväksymän kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin sekä siihen sisältyvät 
konkreettiset uudistukset seuraavilla 
aloilla: Turkin rikosoikeus, 
rikosprosessilainsäädäntö, terrorismin 
torjuntaa koskeva lainsäädäntö, 
konkurssilainsäädäntö ja sen 
täytäntöönpano, lehdistöä koskeva 
lainsäädäntö, valtioneuvostoa koskeva 
lainsäädäntö, hallinnollisia menettelyjä 
koskeva lainsäädäntö, rikosteknistä ja 
oikeuslääketieteellistä tutkimuslaitosta 
koskeva lainsäädäntö, 
vetoomustuomioistuinta koskeva 
lainsäädäntö, tuomareita ja syyttäjiä 
koskeva lainsäädäntö, rikkomuksia 
koskeva lainsäädäntö sekä 
rikosrekisterilainsäädäntö; katsoo, että 
uudistukset ovat merkittävä askel kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
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tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a)
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain liian 
laajoja rikosten määritelmiä siten, että 
erotetaan pikaisesti toisistaan terrorismin 
tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä 
ei-väkivaltaisten ajatusten ilmaiseminen, 
jotta turvataan ilmaisunvapaus, b) liian 
pitkän tutkintavankeuden kysymystä ja c)
puolustusasianajajien täyttä oikeutta
tutustua syyteasiakirjoihin;

tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a)
rikosoikeuden ja terrorismin vastaisen lain
mukaisia liian laajoja rikosten määritelmiä, 
ja erityisesti terroriteon määritelmää,
siten, että erotetaan pikaisesti toisistaan
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti terrorismin 
tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä 
ei-väkivaltaisten ajatusten ilmaiseminen, 
jotta turvataan ilmaisun- ja 
lehdistönvapaus, b) menettelykysymyksiä, 
myös sellaista riippumatonta ja 
puolueetonta tulkintaa oikeudellisista 
säännöksistä, jolla tuetaan 
perusoikeuksien, kuten
puolustusasianajajien täysi oikeus tutustua 
syyteasiakirjoihin, noudattamista ja jolla 
otetaan huomioon näytön laatuun ja 
johdonmukaisuuteen liittyvät 
huolenaiheet, sekä c) 
tehokkuuskysymyksiä, kuten juttujen 
kasautuminen, joka aiheuttaa yhdessä 
menettelyyn liittyvien normien puutteiden 
kanssa ongelmia, kuten liian pitkiä 
tutkintavankeusaikoja;

Or. en

Tarkistus 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a)

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a)
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rikoslain ja terrorismin vastaisen lain 
liian laajoja rikosten määritelmiä siten, 
että erotetaan pikaisesti toisistaan 
terrorismin tukeminen ja väkivaltaan 
lietsominen sekä ei-väkivaltaisten ajatusten 
ilmaiseminen, jotta turvataan 
ilmaisunvapaus, b) liian pitkän 
tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin;

terrorismilainsäädännön väärinkäyttöä, 
kun arvostelijoita, lehtimiehiä ja 
opposition edustajia vastaan nostetaan 
syytteitä poliittisin perustein osoittamatta 
syytteiden asianmukaisuutta 
oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä, 
ja tarvetta erottaa pikaisesti toisistaan 
terrorismin tukeminen ja väkivaltaan 
lietsominen sekä ei-väkivaltaisten ajatusten 
ilmaiseminen, jotta turvataan 
ilmaisunvapaus, b) liian pitkän 
tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin;

Or. en

Tarkistus 133
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a) 
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain liian 
laajoja rikosten määritelmiä siten, että 
erotetaan pikaisesti toisistaan terrorismin 
tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä 
ei-väkivaltaisten ajatusten ilmaiseminen, 
jotta turvataan ilmaisunvapaus, b) liian 
pitkän tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta
tutustua syyteasiakirjoihin;

7. korostaa, että Turkin oikeuslaitoksen 
uudistaminen on keskeisessä osassa 
pyrittäessä vakiinnuttamaan Turkin 
demokratiakehitystä; korostaa, että 
Turkin oikeusjärjestelmän ongelmana on 
edelleen kestämätön työmäärä ja 
riippumattomuuden ja puolueettomuuden 
puute; panee tyytyväisenä merkille 
kolmannen tuomioistuinjärjestelmän 
uudistamista koskevan paketin askeleena 
kohti oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; huomauttaa, 
että oikeuslaitoksen jäsenten koulutuksen 
ja oikeusjärjestelmän teknisen 
infrastruktuurin kehittämisen osalta on 
edistytty merkittävästi; korostaa kuitenkin, 
että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a) 
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain liian 
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laajoja rikosten määritelmiä siten, että 
erotetaan pikaisesti toisistaan terrorismin 
tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä 
ei-väkivaltaisten ajatusten ilmaiseminen, 
jotta turvataan ilmaisunvapaus, b) liian 
pitkän tutkintavankeuden kysymystä, c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin, ja d) tarvetta 
lakkauttaa kaikenlaiset 
erityistuomioistuimet ja päättää niissä 
käsiteltävänä olevat jutut;

Or. en

Tarkistus 134
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a) 
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain liian 
laajoja rikosten määritelmiä siten, että 
erotetaan pikaisesti toisistaan terrorismin 
tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä 
ei-väkivaltaisten ajatusten ilmaiseminen, 
jotta turvataan ilmaisunvapaus, b) liian 
pitkän tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin;

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a) 
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain liian 
laajoja rikosten määritelmiä siten, että 
erotetaan pikaisesti toisistaan terrorismin 
tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä 
ei-väkivaltaisten ajatusten ilmaiseminen, 
jotta turvataan ilmaisunvapaus, b) liian 
pitkän tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin; painottaa, että 
oikeusjärjestelmän uudistus on Turkin 
modernisoinnin välttämätön 
ennakkoedellytys ja että kyseisen 
uudistuksen on johdettava nykyaikaiseen, 
tehokkaaseen, täysin riippumattomaan ja 
puolueettomaan oikeusjärjestelmään, 
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jossa kaikille kansalaisille taataan 
asianmukainen oikeusprosessi; kiinnittää 
tässä yhteydessä erityistä huomiota Pinar 
Selekin oikeudenkäyntiin, joka kesti 
melkein 15 vuotta ja joka päättyi 24. 
tammikuuta 2013 Istanbulin 
rikostuomioistuimen nro 12 langettamaan 
elinikäiseen vankeustuomioon, vaikka 
syytetty oli jo kolmesti saanut vapauttavan 
päätöksen;

Or. en

Tarkistus 135
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a) 
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain liian 
laajoja rikosten määritelmiä siten, että 
erotetaan pikaisesti toisistaan terrorismin 
tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä 
ei-väkivaltaisten ajatusten ilmaiseminen, 
jotta turvataan ilmaisunvapaus, b) liian 
pitkän tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin;

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a) 
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain liian 
laajoja rikosten määritelmiä siten, että 
erotetaan pikaisesti toisistaan terrorismin 
tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä 
ei-väkivaltaisten ajatusten ilmaiseminen, 
jotta turvataan ilmaisunvapaus, b) liian 
pitkän tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin; pitää 
myönteisinä rikosprosessilainsäädäntöön 
ja rangaistus- ja turvallisuustoimien 
täytäntöönpanoa koskevaan lakiin tehtyjä, 
äidinkielen käytön tuomioistuimissa 
mahdollistavia muutoksia, ja odottaa, että 
ne pannaan pikaisesti täytäntöön;
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Or. en

Tarkistus 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a) 
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain liian 
laajoja rikosten määritelmiä siten, että 
erotetaan pikaisesti toisistaan terrorismin 
tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä 
ei-väkivaltaisten ajatusten ilmaiseminen, 
jotta turvataan ilmaisunvapaus, b) liian 
pitkän tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin;

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevan paketin askeleena kohti 
oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien 
kattavaa uudistusprosessia; korostaa 
kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskevalla paketilla, jossa käsitellään a) 
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain liian 
laajoja rikosten määritelmiä siten, että 
erotetaan pikaisesti toisistaan terrorismin 
tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä 
ei-väkivaltaisten ajatusten ilmaiseminen, 
jotta turvataan ilmaisunvapaus, 
kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus, 
lakko-oikeus ja keskitetyt 
sopimusneuvottelut, b) liian pitkän 
tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin;

Or. en

Tarkistus 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 139
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pitää myönteisenä, että Turkki on 
hyväksynyt ja ottanut käyttöön 
lainsäädäntöä, jolla taataan syytettyjen 
oikeus käyttää oikeudenkäynnissä muuta 
kuin turkin kieltä; suhtautuu myönteisesti 
19. tammikuuta voimaan tulleeseen 
lakiin, jonka nojalla voidaan maksaa 
korvauksia, mikäli oikeudenkäynti 
pitkittyy tai mikäli tuomioistuimen 
ratkaisu pannaan täytäntöön myöhässä 
tai vain osittain, tai se jätetään panematta 
täytäntöön, ja toivoo, että kaavaillut 
kansalliset korjaavat toimet johtavat 
siihen, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa Turkkia 
vastaan nostettujen syytteiden määrä 
pienenee;

Or. en

Tarkistus 140
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että on tärkeää jatkaa 
uudistusprosessia laatimalla ja panemalla 
mahdollisimman pian täytäntöön neljäs 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskeva paketti, jossa käsitellään a) 
rikoslain ja terrorismin vastaisen lain 
liian laajoja rikosten määritelmiä siten, 
että erotetaan pikaisesti toisistaan 
terrorismin tukeminen ja väkivaltaan 
lietsominen sekä ei-väkivaltaisten 
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ajatusten ilmaiseminen, jotta turvataan 
ilmaisunvapaus, b) liian pitkän 
tutkintavankeuden kysymystä ja c) 
puolustusasianajajien täyttä oikeutta 
tutustua syyteasiakirjoihin;

Or. en

Tarkistus 141
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pitää huolestuttavana aktivisteja, 
asianajajia, toimittajia ja 
oppositiopuolueista Turkin 
kansalliskokoukseen valittuja edustajia 
koskevien oikeudenkäyntien pitkittymistä 
ja epäiltyjen tutkintavankeudessa 
viettämiä pitkiä aikoja, ja pitää tätä 
puuttumisena lailliseen poliittiseen 
toimintaan ja poliittisen yhdistymis- ja 
osallistumisoikeuden rajoittamisena; 
iloitsee siitä, että kansalliskokous äänesti 
Turkin hallituksen vuonna 2005 
perustamien erityistuomioistuinten 
lakkauttamisen puolesta, mutta pitää 
valitettavana, että lakkauttaminen ei 
vaikuta tuomioistuimissa käsiteltävinä 
oleviin syytteisiin;

Or. en

Tarkistus 142
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. arvostelee tässä yhteydessä 
rauhanomaisiin mielenosoituksiin 
osallistuneiden, väkivallattomilla 
ajatuksilla koulutuksen vapautta ja 
mielipidevapautta tukeneiden 
opiskelijoiden pidättämistä (ranskalais-
turkkilainen Sevil Sevimli mukaan 
luettuna);

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. on huolestunut murhista, joiden 
määrä on äskettäin jälleen kasvanut, ja 
erityisesti Istanbulissa tapahtuneesta 
neljän iäkkään naisen murhasta, joiden 
uhrit olivat armenialaistaustaisia Turkin 
kansalaista, ja toteaa, että murhien 
lisääntyminen ei edistä Turkin 
pyrkimyksiä liittyä EU:hun; kehottaa 
Turkin hallitusta tarkastelemaan 
perusteellisesti tätä kysymystä noudattaen 
demokraattisia oikeudellisia menettelyjä 
sellaisina kuin ne on vahvistettu kaikissa 
asiaan liittyvissä ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevissa 
kansainvälisissä sopimuksissa;

Or. en

Tarkistus 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
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Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa Turkin hallitusta 
käynnistämään alueellisten 
vetoomustuomioistuinten, joiden piti lain 
mukaan aloittaa toimintansa kesäkuuhun 
2007 mennessä, toiminnan 
mahdollisimman pian oikeudellisten 
menettelyjen tehokkuuden lisäämiseksi ja 
nykyisen juttukasauman purkamisen 
vauhdittamiseksi sekä keskittymään 
tuomareiden ja syyttäjien kouluttamiseen 
tätä tarkoitusta varten;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pitää erittäin huolestuttavana 
oppositiossa olevan kurdipuolueen BDP:n 
vuonna 2012 kokemaa vakavaa, jatkuvaa 
ja monitahoista poliittista syrjintää, kuten 
usean Turkin kansalliskokoukseen 
valitun jäsenen parlamentaarisen 
koskemattomuuden pidättäminen ja 
uhkaukset hajottaa puolue; pitää hyvin 
valitettavana tuhansien BDP-puoluetta 
edustavien ja muiden aktivistien 
pidättämistä ja heidän pitämistään 
tutkintavankeudessa vuosien ajan ja 
vaatii Turkin hallitusta kiireesti 
muuttamaan lainsäädäntöä ja 
sääntelemään oikeuslaitosta tähän 
mennessä aiheutetun vahingon 
korjaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. pitää Pinar Selekin tapauksessa 24. 
tammikuuta 2013 annettua ratkaisua 
selkeänä esimerkkinä Turkin 
oikeuslaitoksen puutteista ja 
rikostutkimusten heikosta tasosta 
Turkissa; pitää tätä oikeudenkäyntiä 
Turkin oikeusvaltion ja sen 
oikeuslaitoksen uskottavuuden 
koetinkivenä;

Or. en

Tarkistus 147
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. pitää myönteisenä sovittelukomitean 
perustavan lain voimaantuloa ja toteaa, 
että lailla luodaan kansallinen 
muutoksenhakuelin, jolla pyritään 
ratkaisemaan oikeudellisten 
menettelyiden kohtuuttoman pitkien 
kestojen ongelma Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. toteaa, että Euroopan parlamentin 
tilapäinen valtuuskunta, jonka tehtävänä 
on tarkkailla toimittajien 
oikeudenkäyntejä Turkissa, jatkaa 
toimittajien oikeudenkäyntien 
seuraamista ja aikoo tarkkailla ilmaisun-
ja lehdistönvapauteen liittyvien 
oikeudellisten uudistusten etenemistä 
Turkissa;

Or. en

Tarkistus 149
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. iloitsee, että Turkin kansalliskokous 
hyväksyi 24. tammikuuta 2013 lain, joka 
antaa puolustukselle oikeuden käyttää 
haluamaansa kieltä oikeudenkäynneissä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kannustaa Turkkia hyväksymään 
yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa 

8. kannustaa Turkkia hyväksymään 
yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa 



AM\926673FI.doc 87/124 PE504.377v01-00

FI

oikeusministeriön valmisteleman 
ihmisoikeuksien toimintasuunnitelman, 
joka perustuu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön, jotta voidaan käsitellä 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomioissa esiin otettuja kysymyksiä, 
joissa Turkin on todettu rikkoneen 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
määräyksiä; tukee oikeusministeriön sekä 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
työtä niiden tarjotessa tuomareille ja 
syyttäjille ihmisoikeuskoulutusta; panee 
tyytyväisenä merkille, että tuomarien ja 
syyttäjien korkea neuvosto on laatinut 
tuomareille ja syyttäjille uudet 
arviointiperusteet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräysten ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomioiden noudattamisen suhteen;

oikeusministeriön valmisteleman 
ihmisoikeuksien toimintasuunnitelman, 
joka perustuu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön, jotta voidaan käsitellä 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomioissa esiin otettuja kysymyksiä, 
joissa Turkin on todettu rikkoneen 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
määräyksiä; kehottaa Turkkia 
tehostamaan toimiaan pannakseen 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön täysimääräisesti 
täytäntöön ja tukee oikeusministeriön sekä 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
työtä niiden tarjotessa tuomareille ja 
syyttäjille ihmisoikeuskoulutusta; panee 
tyytyväisenä merkille, että tuomarien ja 
syyttäjien korkea neuvosto on laatinut 
tuomareille ja syyttäjille uudet 
arviointiperusteet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräysten ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomioiden noudattamisen suhteen;

Or. en

Tarkistus 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kannustaa Turkkia hyväksymään 
yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa 
oikeusministeriön valmisteleman 
ihmisoikeuksien toimintasuunnitelman,
joka perustuu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön, jotta voidaan käsitellä 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomioissa esiin otettuja kysymyksiä, 
joissa Turkin on todettu rikkoneen 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

8. kannustaa Turkkia hyväksymään 
yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa 
oikeusministeriön valmisteleman 
ihmisoikeuksien toimintasuunnitelman, 
joka perustuu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön, jotta voidaan käsitellä 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomioissa esiin otettuja kysymyksiä, 
joissa Turkin on todettu rikkoneen 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
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määräyksiä; tukee oikeusministeriön sekä 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston 
työtä niiden tarjotessa tuomareille ja 
syyttäjille ihmisoikeuskoulutusta; panee 
tyytyväisenä merkille, että tuomarien ja 
syyttäjien korkea neuvosto on laatinut 
tuomareille ja syyttäjille uudet 
arviointiperusteet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräysten ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomioiden noudattamisen suhteen;

määräyksiä, ja kehottaa panemaan 
suunnitelman täytäntöön; tukee 
oikeusministeriön sekä tuomarien ja 
syyttäjien korkean neuvoston työtä niiden 
tarjotessa tuomareille ja syyttäjille 
ihmisoikeuskoulutusta; panee tyytyväisenä 
merkille, että tuomarien ja syyttäjien 
korkea neuvosto on laatinut tuomareille ja 
syyttäjille uudet arviointiperusteet 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
määräysten ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden 
noudattamisen suhteen;

Or. en

Tarkistus 152
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toistaa tuntevansa huolta käytännöstä 
nostaa rikossyytteitä niitä ihmisoikeuksien 
puolustajia, aktivisteja ja toimittajia 
vastaan, jotka välittävät tietoja 
ihmisoikeusrikkomuksista tai nostavat 
esille muita yleiseen etuun liittyviä 
kysymyksiä; pitää mielipiteiden 
kriminalisointia keskeisenä esteenä 
ihmisoikeuksien aukottomalle suojelulle 
Turkissa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. painottaa, että on tärkeää taata 
ihmisoikeusaktivistien tehokas suojelu; on 
huolestunut ihmisoikeuksien puolustajien 
oikeudenkäyntien jatkamisesta sekä siitä, 
että heitä vastaan nostetaan jatkuvasti 
syytteitä; kiinnittää tässä yhteydessä 
erityistä huomiota kirjailija, sosiologi ja 
feministi Pinar Selekin oikeudenkäyntiin, 
joka on kestänyt melkein 15 vuotta ja joka 
päättyi 24. tammikuuta langetettuun 
elinikäiseen vankeustuomioon, vaikka 
syytetty oli jo kolmesti saanut vapauttavan 
päätöksen; tuomitsee voimakkaasti tämän 
päätöksen ja huomauttaa, että 
oikeudenkäynnin pitkä kesto herättää 
kysymyksiä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 5 ja 6 artiklassa 
vahvistetusta syytetyn oikeudesta 
vapauteen ja turvallisuuteen sekä 
oikeudesta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa Turkkia vahvistamaan 
sitoumuksensa rankaisematta jättämisen 
torjuntaan sekä vauhdittamaan toimiaan 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
Rooman perussääntöön liittymiseksi ja 
mukauttaakseen kansallisen 
lainsäädäntönsä kaikkiin Rooman 
perussäännön velvoitteisiin, myös 
hyväksymällä määräykset, joiden 
mukaisesti sen on tehtävä ripeästi täyttä 
yhteistyötä Kansainvälisen 
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rikostuomioistuimen kanssa ja tutkittava 
tehokkaasti kansanmurhia, rikoksia 
ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia ja 
nostettava niitä koskevia syytteitä 
kansallisissa tuomioistuimissaan, sekä 
liityttävä tuomioistuimen erioikeuksista ja 
vapauksista tehtyyn sopimukseen;

Or. en

Tarkistus 155
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
uudistaa internet-lainsäädäntöä ja lisätä 
tiedotusvälineiden vapautta; korostaa 
tarvetta poistaa Turkin kansalaisten 
tiedonsaantioikeutta koskevat rajoitukset 
sekä lujittaa kyseistä oikeutta; korostaa, 
että lainsäädäntöä, jossa tiedotusvälineille 
voidaan langettaa kohtuuttomia sakkoja, 
jotka joissakin tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, 
koskevia uudistuksia on laajennettava;

Or. en

Tarkistus 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; pitää erittäin valitettavana, 
että toimittajia asetetaan jatkuvasti 
syytteeseen sekä sitä, että pidätettyjen 
toimittajien lukumäärä on edelleen suuri; 
korostaa, että on tärkeää kumota 
lainsäädäntö, jossa tiedotusvälineille 
voidaan langettaa kohtuuttomia sakkoja, 
jotka joissakin tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava; korostaa, että on tärkeää 
tarkastella perusvapauksien rajoittamista 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvässä 
laajemmassa yhteydessä, niin 
sanamuotojen kuin lain soveltamisen 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 157
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; arvostelee voimakkaasti 
lukuisten toimittajien vangittuina 
pitämistä sekä meneillään olevia, kriittisiä 
toimittajia vastaan käynnistettyjä 
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tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

oikeudenkäyntejä, jotka heikentävät 
mielipide- ja lehdistönvapautta; korostaa, 
että on tärkeää kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

Or. de

Tarkistus 158
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; on hyvin huolestunut 
mielipidevapauden rikkomistapausten 
määrän kasvusta sekä kyseisen vapauden 
de facto -rajoittamisesta entisestään;
korostaa, että on tärkeää kumota 
lainsäädäntö, jossa tiedotusvälineille 
voidaan langettaa kohtuuttomia sakkoja, 
jotka joissakin tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

Or. en

Tarkistus 159
Ismail Ertug
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia hallinnollisia verosakkoja, 
jotka joissakin tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

Or. en

Tarkistus 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus sekä 
digitaaliset vapaudet ovat Euroopan 
unionin keskeisiä arvoja ja että aidosti 
demokraattinen yhteiskunta edellyttää 
todellista ilmaisunvapautta, mukaan lukien 
oikeus eriävään mielipiteeseen; korostaa, 
että on tärkeää kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

Or. en
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Tarkistus 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa jälleen, että on 
tärkeää kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

Or. nl

Tarkistus 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia verosakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
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lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

Or. en

Tarkistus 163
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että julkisilla 
tiedotusvälineillä on erityinen tehtävä 
demokratian vahvistamisessa ja kehottaa 
viranomaisia varmistamaan niiden 
riippumattomuuden ja kestävyyden sekä 
sen, että ne noudattavat eurooppalaisia 
vaatimuksia; on huolestunut, että 
edellisten uudistusten myötä tällä alalla 
saavutettu edistyminen on menetetty ja 
että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
mielipidevapauden rikkomisesta 
antamista päätöksistä Turkki on saanut 
tuomion useammin kuin mikään muu 
Euroopan neuvoston jäsenvaltio; toistaa 
tarpeen muuttaa perustuslain 26 ja 28 
artiklaa, joiden nojalla mielipidevapautta 
voidaan rajoittaa kansalliseen 
turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen ja 
kansalliseen yhtenäisyyteen liittyvin 
perustein, ja toteaa, että sananvapauden 
rajoittamiseen käytettyjä rikoslain ja 
terrorismilainsäädännön artikloja on 
myös uudistettava; on huolestunut 
erityisesti siitä, että rikoslakia ja 
terrorismilainsäädäntöä käytetään 



PE504.377v01-00 96/124 AM\926673FI.doc

FI

hyväksi syytteiden nostamiseksi 
väkivallattomien lausuntojen johdosta 
silloin, kun lausunnoilla katsotaan 
tuettavan terroristijärjestöjen tavoitteita;
korostaa, että on tärkeää kumota 
lainsäädäntö, jossa tiedotusvälineille 
voidaan langettaa kohtuuttomia sakkoja, 
jotka joissakin tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

Or. en

Tarkistus 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava; pitää valitettavana, että useat 
lait, kuten rikoslain 301-318-220/6 artikla 
sekä 314/2, 285 ja 288 artikla, terrorismin 
vastaisen lain 6 ja 7/2 artikla ja internetiä 
koskeva laki 5651/2007 rajoittavat 
edelleen sananvapautta; toistaa 
hallitukselle aiemmin esittämänsä 
kehotukset, jotka koskevat sananvapautta 
koskevan oikeudellisen kehyksen 
tarkistamisen saattamista päätökseen ja 
kehyksen yhdenmukaistamista viipymättä 
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Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; tuomitsee siksi 
toimittajiin, kirjailijoihin, kustantajiin, 
ihmisoikeuksien puolustajiin, 
rauhanomaisiin mielenosoittajiin ja 
kurdipuolueiden ja -järjestöjen 
aktivisteihin ja työntekijöihin kohdistetut 
laittomat syytetoimet;

Or. en

Tarkistus 165
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava; vaatii, että kaikissa 
oikeudenkäynneissä, joissa vastaaja on 
toimittaja, on toimittava avoimesti ja 
noudatettava oikeusvaltioperiaatetta ja 
varmistettava asianmukaiset edellytykset, 
kuten tilat, jotka soveltuvat asianomaisen 
oikeuskäsittelyn järjestämiseen, tarkkojen 
puhtaaksi kirjoitettujen tekstien 
toimittaminen vangituille sekä 
huolehtiminen siitä, että toimittajat saavat 
tietää, mistä heitä syytetään;

Or. en
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Tarkistus 166
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava; panee huolestuneena 
merkille useimpien tiedotusvälineiden 
omistajuuden keskittyneen suurille 
monialayrityksille, joiden edut ulottuvat 
laajemmalle kuin vapaaseen tietojen ja 
ajatusten välittämiseen; toistaa 
kehotuksensa hyväksyä uusi viestintälaki, 
jolla puututaan muun muassa 
riippumattomuutta, omistajuutta ja 
hallinnollista valvontaa koskeviin 
seikkoihin;

Or. en

Tarkistus 167
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
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tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava; yhtyy tiedotusvälineiden 
vapaudesta vastaavan Etyjin edustajan 
huoleen viimeaikaisesta toimittajiin 
kohdistettujen pidätysten aallosta ja 
toistaa kehotuksensa viranomaisille 
uudistaa maan terrorismilainsäädäntöä, 
jonka nojalla noin sataa toimittajaa 
pidetään edelleen tutkintavankeudessa;

Or. en

Tarkistus 168
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat 
Euroopan unionin keskeisiä arvoja ja että 
aidosti demokraattinen yhteiskunta 
edellyttää todellista ilmaisunvapautta, 
mukaan lukien oikeus eriävään 
mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää
kumota lainsäädäntö, jossa 
tiedotusvälineille voidaan langettaa 
kohtuuttomia sakkoja, jotka joissakin 
tapauksissa johtavat niiden 
lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti 
uudistettava; tuomitsee toimittajien 
pitämisen edelleen vangittuina ja vaatii 
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Turkin hallitusta panemaan täytäntöön 
asianmukaisia menettelyjä, joilla taataan 
sanan- ja mielipiteenvapaus Turkin 
yhteiskunnassa;

Or. en

Tarkistus 169
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pitää huolestuttavana, että 
yleisradioyhtiöiden perustamista ja niiden 
lähetystoimintaa säätelevään lakiin 
sisältyy tiedotusvälineiden vapautta 
koskevia rajoituksia, joita voidaan tulkita 
subjektiivisesti ja joissa on kyse 
esimerkiksi ”perheiden suojelusta” tai 
”yleisestä moraalista”, ja toteaa, että 
audiovisuaalisia mediapalveluja 
koskevassa EU:n direktiivissä näitä 
kyseisiä rajoituksia ei ole;

Or. en

Tarkistus 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. toteaa, että merkittävistä 
uudistuksista ja ihmisoikeuksien saralla 
saavutetusta edistyksestä huolimatta 
lehdistönvapauden tilanne heikkenee; 
tuomitsee myös käytännön pidättää
toimittajia epämääräisten terrorismin 
torjuntaan liittyvien syytteiden nojalla; 
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vaatii, että lehdistön on saatava harjoittaa 
vapaata tiedonvälitystä pidätyksiä 
pelkäämättä ja että arkoihin poliittisiin 
kysymyksiin kantaa ottaneiden häirintä 
lopetetaan; iloitsee myönteisestä 
vaikutuksesta, jonka syytettyjen oikeuden 
käyttää oikeudenkäynnissä muuta kuin 
turkin kieltä takaavan lainsäädännön 
voimaantulo on saanut aikaan;

Or. en

Tarkistus 171
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pitää Pinar Selekin tapauksessa 
24. tammikuuta 2013 annettua ratkaisua
selkeänä esimerkkinä Turkin 
oikeuslaitoksen puutteista ja 
rikostutkimusten heikosta tasosta 
Turkissa; katsoo kyseisen 
oikeudenkäynnin osoittavan Turkin 
oikeuslaitoksen huutavan uskottavuuden 
puutteen;

Or. en

Tarkistus 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suosittelee, että Turkin viranomaiset 
sallivat kurdin kielen vapaan käytön 
kaikilla julkisen elämän osa-alueilla 
kurdinkielisillä alueilla, myös kouluissa, 
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kunnissa, tuomioistuimissa ja liike-
elämässä; rohkaisee Turkin hallitusta 
pyrkimään siihen, että kurdinkieli on osa 
kaksikielistä opetusta esikoulusta alkaen, 
sekä käynnistämään valtiontukea 
kurdinkieliselle opettajankoulutukselle 
myöntävän ohjelman; korostaa sen 
tärkeyttä, että pääministeri Erdoğan ja 
tämän hallitus pyrkivät ponnekkaammin 
vakuuttamaan Turkin yleisen mielipiteen 
siitä, että tasapuoliseen kohteluun 
tähtäävät uudistukset ovat perustellut 
oikeuden, oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisen historian perusteella, sekä kurdit 
siitä, että uudistukset pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön; suosittelee, 
että Turkin hallitus auttaa valistamaan 
kansalaisia koulutuksen monikielisyyden, 
etnisen monimuotoisuuden ja 
paikallishallinnon toimivaltuuksien 
laajentamisen kansainvälisestä 
oikeutuksesta;

Or. en

Tarkistus 173
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. on huolestunut kohtuuttomasta 
voimasta, jota poliisin on todettu 
käyttäneen kurdikysymystä sekä 
opiskelijoiden ja ammattiyhdistysliikkeen 
oikeuksia koskeneissa mielenosoituksissa; 
korostaa, että oikeudellisista 
parannuksista huolimatta 
turvallisuusjoukkojen toteuttama kidutus 
ja huono kohtelu antavat edelleen aihetta 
huoleen;

Or. en
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Tarkistus 174
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. katsoo, että Turkin poliittisten 
puolueiden järjestelmä on edelleen 
keskeinen yhdistymisvapautta rajoittava 
tekijä; kehottaa Turkkia rajoittamaan 
Venetsian komission suositusten 
mukaisesti poliittisten puolueiden 
lakkauttamisen perustuslaissaan vain 
niihin puolueisiin, jotka kannattavat 
väkivallan käyttöä keinona kaataa 
perustuslaillinen järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 175
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa 
avata tuomioistuinjärjestelmää ja 
perusoikeuksia sekä oikeus- ja sisäasioita 
koskevat neuvotteluluvut 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja sulkea ne viimeisinä; korostaa, että 
virallisten edellytysten avulla voitaisiin 
laatia selkeä etenemissuunnitelma ja 
annettaisiin uutta pontta 
uudistusprosessille; kehottaa neuvostoa 
näin ollen ryhtymään uudelleen toimiin 
lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa 
avata tuomioistuinjärjestelmää ja 
perusoikeuksia sekä oikeus- ja sisäasioita 
koskevat neuvotteluluvut 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja sulkea ne viimeisinä; korostaa, että 
virallisten edellytysten avulla voitaisiin 
laatia selkeä etenemissuunnitelma ja 
annettaisiin uutta pontta 
uudistusprosessille; kehottaa neuvostoa 
näin ollen ryhtymään uudelleen toimiin 
lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa 
avata tuomioistuinjärjestelmää ja 
perusoikeuksia sekä oikeus- ja sisäasioita 
koskevat neuvotteluluvut 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja sulkea ne viimeisinä; korostaa, että 
virallisten edellytysten avulla voitaisiin 
laatia selkeä etenemissuunnitelma ja 
annettaisiin uutta pontta 
uudistusprosessille; kehottaa neuvostoa 
näin ollen ryhtymään uudelleen toimiin 
lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 178
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa 
avata tuomioistuinjärjestelmää ja 
perusoikeuksia sekä oikeus- ja sisäasioita 
koskevat neuvotteluluvut 
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja sulkea ne viimeisinä; korostaa, että 
virallisten edellytysten avulla voitaisiin 
laatia selkeä etenemissuunnitelma ja 
annettaisiin uutta pontta 
uudistusprosessille; kehottaa neuvostoa 
näin ollen ryhtymään uudelleen toimiin 
lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 179
Sophocles Sophocleous

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa näin ollen ryhtymään 
uudelleen toimiin lukujen 23 ja 24 

10. kannattaa komission uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille;
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avaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 180
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa avata
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa näin ollen ryhtymään uudelleen 
toimiin lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

10. kannattaa komission uutta linjaa 
tehostaa vuoropuhelua avaamalla
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkemalla ne 
viimeisinä; korostaa, että niitä aloja 
varten, joilla Turkin on saatava aikaan 
lisää parannuksia, määriteltyjen 
virallisten edellytysten avulla voitaisiin 
laatia selkeä etenemissuunnitelma ja 
annettaisiin uutta pontta 
uudistusprosessille; kehottaa neuvostoa 
näin ollen ryhtymään uudelleen toimiin 
lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa näin ollen ryhtymään uudelleen 
toimiin lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

Or. nl

Tarkistus 182
Ioannis Kasoulides

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa näin ollen ryhtymään uudelleen 
toimiin lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

10. kannattaa komission uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa ja muita osapuolia näin ollen 
ryhtymään uudelleen toimiin lukujen 23 ja 
24 avaamisen edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 183
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 

10. kannattaa komission uusien 
ehdokasvaltioiden neuvottelukehykseen 
soveltamaa uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
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viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa näin ollen ryhtymään uudelleen 
toimiin lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa näin ollen ryhtymään uudelleen 
toimiin lukujen 23 ja 24 avaamiseksi ja 
kehottaa Turkin hallitusta täyttämään
kaikki asiaan liittyvät oikeudelliset, 
unionin säännöstöstä ja 
neuvottelukehyksestä johtuvat 
velvoitteensa sekä kunnioittamaan 
tinkimättä ja ketään syrjimättä EU:n 
jäsenvaltioiden täysivaltaisia oikeuksia, 
etenkin jäsenvaltioiden perusoikeuksia ja 
oikeusjärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 184
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa näin ollen ryhtymään uudelleen 
toimiin lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

10. kannattaa komission uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa näin ollen ryhtymään uudelleen 
toimiin lukujen 23 ja 24 avaamiseksi; 
panee merkille Ranskan hallituksen 
hiljan tiedotusvälineissä ilmoittaman 
aikeen luopua vastustamasta talous- ja 
rahapolitiikkaa koskevan luvun 
avaamista; katsoo tämän voivan antaa 
sysäyksen uudelle myönteiselle 
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kehitykselle kohti jäsenyyttä;

Or. en

Tarkistus 185
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa komission uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa näin ollen ryhtymään uudelleen 
toimiin lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

10. kannattaa komission uutta linjaa avata 
tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia 
sekä oikeus- ja sisäasioita koskevat 
neuvotteluluvut neuvotteluprosessin 
varhaisessa vaiheessa ja sulkea ne 
viimeisinä; korostaa, että virallisten 
edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta 
pontta uudistusprosessille; kehottaa 
neuvostoa näin ollen ryhtymään uudelleen 
toimiin lukujen 23 ja 24 avaamiseksi ja 
kehottaa komissiota toimittamaan näitä 
lukuja koskevat arviointiraportit;

Or. en

Tarkistus 186
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. rohkaisee Turkkia mukauttamaan 
lainsäädäntönsä tietosuojaa koskevaan 
unionin säännöstöön; korostaa, että 
Turkin olisi ratifioitava sekä Euroopan 
neuvoston yleissopimus yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä että 
valvontaviranomaisia ja rajat ylittäviä 
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tietovirtoja koskevan yleissopimuksen 
lisäpöytäkirja EU:n ja Turkin välisten 
suhteiden parantamiseksi oikeudellisen ja 
poliisiyhteistyön, terrorismin torjunnan ja 
kyberturvallisuuden aloilla;

Or. en

Tarkistus 187
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. ilmaisee tyytyväisyytensä 
oikeusasiamiestä koskevan lain ja 
ensimmäisen pääoikeusasiamiehen 
nimityksen johdosta, koska 
oikeusasiamiehen päätösten kautta 
varmistetaan kyseisen instituution 
uskottavuus; korostaa, että
oikeusasiamiehen viran perustaminen on 
tärkeä askel pyrittäessä turvaamaan 
kansalaisten oikeudet ja varmistamaan 
julkishallinnon vastuuvelvollisuus;
kehottaa oikeusasiamiehen viraston 
johtoelimiä varmistamaan, että instituution 
riippumattomuus taataan sisäistä 
päätöksentekomenettelyä koskevalla 
sääntelyllä;

11. ilmaisee tyytyväisyytensä 
oikeusasiamiestä koskevan lain ja 
ensimmäisen pääoikeusasiamiehen 
nimityksen johdosta, koska 
oikeusasiamiehen päätösten kautta 
varmistetaan kyseisen instituution 
uskottavuus; korostaa, että
pääoikeusasiamiehen olisi edistettävä 
yleistä luottamusta julkisten palveluiden 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen;
muistuttaa, että pääoikeusasiamies ja 
pääoikeusasiamiehen viraston 
johtokunnan jäsenet olisi nimitettävä 
puolueisiin sitoutumattomien ja 
puolueettomien ehdokkaiden joukosta; 
kehottaa oikeusasiamiehen viraston 
johtoelimiä varmistamaan, että instituution 
riippumattomuus ja puolueettomuus
taataan sisäistä päätöksentekomenettelyä 
koskevalla sääntelyllä;

Or. en

Tarkistus 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. ilmaisee tyytyväisyytensä 
oikeusasiamiestä koskevan lain ja 
ensimmäisen pääoikeusasiamiehen 
nimityksen johdosta, koska 
oikeusasiamiehen päätösten kautta 
varmistetaan kyseisen instituution 
uskottavuus; korostaa, että 
oikeusasiamiehen viran perustaminen on
tärkeä askel pyrittäessä turvaamaan 
kansalaisten oikeudet ja varmistamaan 
julkishallinnon vastuuvelvollisuus;
kehottaa oikeusasiamiehen viraston 
johtoelimiä varmistamaan, että instituution 
riippumattomuus taataan sisäistä 
päätöksentekomenettelyä koskevalla 
sääntelyllä;

11. ilmaisee tyytyväisyytensä 
oikeusasiamiestä koskevan lain johdosta;
korostaa, että oikeusasiamiehen viran
perustamisen on oltava tärkeä askel 
pyrittäessä turvaamaan kansalaisten 
oikeudet ja varmistamaan julkishallinnon 
vastuuvelvollisuus; kehottaa 
oikeusasiamiehen viraston johtoelimiä 
varmistamaan, että instituution 
riippumattomuus taataan sisäistä 
päätöksentekomenettelyä koskevalla 
sääntelyllä;

Or. en

Tarkistus 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. ilmaisee tyytyväisyytensä 
oikeusasiamiestä koskevan lain ja 
ensimmäisen pääoikeusasiamiehen 
nimityksen johdosta, koska 
oikeusasiamiehen päätösten kautta 
varmistetaan kyseisen instituution 
uskottavuus; korostaa, että 
oikeusasiamiehen viran perustaminen on 
tärkeä askel pyrittäessä turvaamaan 
kansalaisten oikeudet ja varmistamaan 
julkishallinnon vastuuvelvollisuus; 
kehottaa oikeusasiamiehen viraston 
johtoelimiä varmistamaan, että instituution 
riippumattomuus taataan sisäistä 
päätöksentekomenettelyä koskevalla 
sääntelyllä;

11. ilmaisee tyytyväisyytensä 
oikeusasiamiestä koskevan lain johdosta, 
koska oikeusasiamiehen päätösten kautta 
varmistetaan kyseisen instituution 
uskottavuus; korostaa, että 
oikeusasiamiehen viran perustaminen on 
tärkeä askel pyrittäessä turvaamaan 
kansalaisten oikeudet ja varmistamaan 
julkishallinnon vastuuvelvollisuus; 
kehottaa oikeusasiamiehen viraston 
johtoelimiä varmistamaan, että instituution 
riippumattomuus taataan sisäistä 
päätöksentekomenettelyä koskevalla 
sääntelyllä;
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Or. en

Tarkistus 190
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. ilmaisee tyytyväisyytensä 
oikeusasiamiestä koskevan lain ja 
ensimmäisen pääoikeusasiamiehen 
nimityksen johdosta, koska 
oikeusasiamiehen päätösten kautta 
varmistetaan kyseisen instituution 
uskottavuus; korostaa, että 
oikeusasiamiehen viran perustaminen on 
tärkeä askel pyrittäessä turvaamaan 
kansalaisten oikeudet ja varmistamaan 
julkishallinnon vastuuvelvollisuus; 
kehottaa oikeusasiamiehen viraston 
johtoelimiä varmistamaan, että instituution 
riippumattomuus taataan sisäistä 
päätöksentekomenettelyä koskevalla 
sääntelyllä;

11. ilmaisee tyytyväisyytensä 
oikeusasiamiestä koskevan lain ja 
ensimmäisen pääoikeusasiamiehen 
nimityksen johdosta, koska 
oikeusasiamiehen päätösten kautta 
varmistetaan kyseisen instituution 
uskottavuus; korostaa, että 
oikeusasiamiehen viran perustaminen on 
tärkeä askel pyrittäessä turvaamaan 
kansalaisten oikeudet ja varmistamaan 
julkishallinnon vastuuvelvollisuus; panee 
merkille Human Rights Watch -järjestön 
vuoden 2013 vuosikertomuksessaan 
esittämät huolenaiheet, jotka koskevat 
hallituksen tiukkaa määräysvaltaa 
maaliskuussa 2012 perustetun kansallisen 
ihmisoikeusinstituutin sekä kesäkuussa 
2012 perustetun oikeusasiamiehen 
viraston henkilöstön nimityksissä; 
korostaa, että hallituksen olisi ryhdyttävä 
konkreettisiin toimiin varmistaakseen, 
että kansalaisten luottamusta 
mahdollisesti merkittäviin 
valvontamekanismeihin ei horjuteta;
kehottaa oikeusasiamiehen viraston 
johtoelimiä varmistamaan, että instituution 
riippumattomuus taataan sisäistä 
päätöksentekomenettelyä koskevalla 
sääntelyllä;

Or. en

Tarkistus 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kannustaa Turkkia jatkamaan 
siviilivalvonnan soveltamista 
turvallisuusjoukkoihin; kehottaa Turkkia 
muuttamaan aluehallintolakia siten, että 
siviiliviranomaisille annetaan laajemmat 
valtuudet valvoa sotilasoperaatioita ja 
santarmilaitoksen lainvalvontatoimia; 
korostaa, että on tärkeää perustaa 
lainvalvontaa koskevista valituksista 
vastaava riippumaton viranomainen, 
jonka tehtävänä on käsitellä valituksia 
Turkin lainvalvontaviranomaisten 
ihmisoikeusrikkomuksista, epäasiallisesta 
kohtelusta ja mahdollisista 
väärinkäytöksistä; katsoo, että 
korkeimman sotilasneuvoston 
kokoonpanoa ja valtaoikeuksia koskevia 
säännöksiä on tarkistettava;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 192
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kannustaa Turkkia jatkamaan 
siviilivalvonnan soveltamista 
turvallisuusjoukkoihin; kehottaa Turkkia 
muuttamaan aluehallintolakia siten, että 
siviiliviranomaisille annetaan laajemmat 
valtuudet valvoa sotilasoperaatioita ja 
santarmilaitoksen lainvalvontatoimia; 
korostaa, että on tärkeää perustaa 
lainvalvontaa koskevista valituksista 
vastaava riippumaton viranomainen, jonka 
tehtävänä on käsitellä valituksia Turkin 

12. kannustaa Turkkia jatkamaan 
siviilivalvonnan soveltamista 
turvallisuusjoukkoihin; kehottaa Turkkia 
muuttamaan aluehallintolakia siten, että 
siviiliviranomaisille annetaan laajemmat 
valtuudet valvoa sotilasoperaatioita ja 
santarmilaitoksen lainvalvontatoimia; 
korostaa, että on tärkeää perustaa 
lainvalvontaa koskevista valituksista 
vastaava riippumaton viranomainen, jonka 
tehtävänä on käsitellä valituksia Turkin 
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lainvalvontaviranomaisten 
ihmisoikeusrikkomuksista, epäasiallisesta 
kohtelusta ja mahdollisista 
väärinkäytöksistä; katsoo, että korkeimman 
sotilasneuvoston kokoonpanoa ja 
valtaoikeuksia koskevia säännöksiä on 
tarkistettava;

lainvalvontaviranomaisten 
ihmisoikeusrikkomuksista, epäasiallisesta 
kohtelusta ja mahdollisista 
väärinkäytöksistä; suhtautuu myönteisesti 
parlamentissa käsiteltävänä olevaan 
lakiesitykseen lainvalvontaviranomaisten 
valvontakomitean perustamisesta; toteaa, 
että komitean tarkoituksena on tutkia ja 
rangaista rikoksiin tai laittomaan 
kohteluun osallistuneita 
lainvalvontaviranomaisia; katsoo, että 
korkeimman sotilasneuvoston 
kokoonpanoa ja valtaoikeuksia koskevia 
säännöksiä on tarkistettava;

Or. en

Tarkistus 193
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. rohkaisee Turkkia perustamaan 
vuonna 2011 ratifioimassaan kidutuksen 
vastaisen YK:n yleissopimuksen 
valinnaisessa pöytäkirjassa edellytetyn 
kansallisen ehkäisymekanismin;

Or. en

Tarkistus 194
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. toistaa tuntevansa huolta edelleen 
sovelletusta käytännöstä nostaa 
rikossyytteitä niitä ihmisoikeuksien 
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puolustajia, aktivisteja ja toimittajia 
vastaan, jotka välittävät tietoja 
ihmisoikeusrikkomuksista;

Or. en

Tarkistus 195
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; on 
huolestunut väitteistä ristiriitaisten 
todisteiden käytöstä; pitää valitettavana, 
että nämä tapaukset ovat jääneet niiden 
laajaa soveltamisalaa ja puutteellisia 
menettelyjä koskevien epäilysten varjoon;

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 1320 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen;

Or. en

Tarkistus 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; on 
huolestunut väitteistä ristiriitaisten 
todisteiden käytöstä; pitää valitettavana, 
että nämä tapaukset ovat jääneet niiden 
laajaa soveltamisalaa ja puutteellisia 
menettelyjä koskevien epäilysten varjoon;

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset KCK-järjestöstä 
ja väitetyistä sotilaskaappausyrityksistä, 
esimerkiksi Ergenekon- ja Sledgehammer-
tapaukset, ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; pitää 
valitettavana, että nämä tapaukset ovat 
jääneet niiden laajaa soveltamisalaa ja 
puutteellisia menettelyjä koskevien 
epäilysten varjoon;

Or. en

Tarkistus 197
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 



AM\926673FI.doc 117/124 PE504.377v01-00

FI

puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; on 
huolestunut väitteistä ristiriitaisten 
todisteiden käytöstä; pitää valitettavana, 
että nämä tapaukset ovat jääneet niiden
laajaa soveltamisalaa ja puutteellisia 
menettelyjä koskevien epäilysten varjoon;

puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; on 
huolestunut väitteistä, joiden mukaan 
vastaajia vastaan esitetään näissä 
oikeustapauksissa ristiriitaisia todisteita; 
pitää valitettavana, että näiden tapausten 
liian laajaa soveltamisalaa ja puutteellisia 
menettelyjä koskevat epäilykset ovat 
heikentäneet niiden legitiimiyttä, mikä on 
pahentanut entisestään yhteiskunnan 
kahtiajakoa ja hidastanut demokratian 
lujittamista;

Or. en

Tarkistus 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; on 
huolestunut väitteistä ristiriitaisten 
todisteiden käytöstä; pitää valitettavana, 
että nämä tapaukset ovat jääneet niiden 
laajaa soveltamisalaa ja puutteellisia 
menettelyjä koskevien epäilysten varjoon;

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot sen 
jälkeen, kun epäiltyjä oli pidetty pitkän 
ajan tutkintavankeudessa; painottaa, että 
tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; katsoo, 
että koska oikeudenmukaista menettelyä 
ei noudatettu, tuomiot eivät ole 
oikeutettuja eikä uskottavia ja että niillä 
on sen sijaan tukahduttava ja 
epäoikeudenmukaisuutta lisäävä vaikutus 



PE504.377v01-00 118/124 AM\926673FI.doc

FI

ja ne aiheuttavat muunlaista 
oheisvahinkoa; on huolestunut väitteistä 
ristiriitaisten ja väärennettyjen todisteiden 
käytöstä; pitää valitettavana, että näiden 
tapausten asiasisältö on jäänyt niiden 
laajaa soveltamisalaa ja puutteellisia 
menettelyjä koskevien epäilysten varjoon;

Or. en

Tarkistus 199
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; on 
huolestunut väitteistä ristiriitaisten 
todisteiden käytöstä; pitää valitettavana, 
että nämä tapaukset ovat jääneet niiden 
laajaa soveltamisalaa ja puutteellisia 
menettelyjä koskevien epäilysten varjoon;

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; on 
huolestunut väitteistä ristiriitaisten 
todisteiden käytöstä; pitää valitettavana, 
että nämä tapaukset ovat jääneet niiden 
laajaa soveltamisalaa ja puutteellisia 
menettelyjä koskevien epäilysten varjoon; 
korostaa tarvetta uudistaa perusteellisesti 
pitkien tutkintavankeusaikojen 
soveltamisen mahdollistavaa 
lainsäädäntöä;

Or. en
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Tarkistus 200
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos 
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; on 
huolestunut väitteistä ristiriitaisten 
todisteiden käytöstä; pitää valitettavana, 
että nämä tapaukset ovat jääneet niiden 
laajaa soveltamisalaa ja puutteellisia 
menettelyjä koskevien epäilysten varjoon;

13. panee merkille, että ns. 
moukarisuunnitelmaa (”Sledgehammer”) 
koskevassa oikeudenkäynnissä 
ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 
324 epäillylle 13–20 vuoden tuomiot; 
painottaa, että tutkimukset väitetyistä 
sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, 
ovat osoitus siitä, että Turkin 
demokraattiset instituutiot ja oikeuslaitos
ovat vahvoja, että ne toimivat 
asianmukaisesti, riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat 
vakaasti ja ehdottomasti sitoutuneet 
perusoikeuksien kunnioittamiseen; on 
hyvin huolestunut väitteistä ristiriitaisten ja 
väärennettyjen todisteiden käytöstä; pitää 
valitettavana, että nämä tapaukset ovat 
jääneet niiden laajaa soveltamisalaa ja 
puutteellisia menettelyjä koskevien 
epäilysten varjoon;

Or. en

Tarkistus 201
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee tyytyväisenä merkille lain, jolla 
on perustettu Turkin kansallinen 
ihmisoikeusinstituutio (TNHRI); kehottaa 
panemaan lain täytäntöön viipymättä, jotta 
voidaan edistää ja seurata kansainvälisen 
ihmisoikeusnormiston tehokasta 

14. panee tyytyväisenä merkille lain, jolla 
on perustettu Turkin kansallinen 
ihmisoikeusinstituutio (TNHRI); kehottaa 
panemaan lain täytäntöön viipymättä, jotta 
voidaan edistää ja seurata kansainvälisen 
ihmisoikeusnormiston tehokasta 
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noudattamista; painottaa, että on tärkeää 
hyödyntää kaikkia ihmisoikeuksien alalla 
käytettävissä olevia EU:n välineitä, jotta 
voidaan tukea aktiivisesti TNHRI:n 
perustamista ja tehokasta toimintaa sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
vaikutusvallan lisäämistä;

noudattamista;

Or. nl

Tarkistus 202
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee tyytyväisenä merkille lain, jolla 
on perustettu Turkin kansallinen 
ihmisoikeusinstituutio (TNHRI); kehottaa 
panemaan lain täytäntöön viipymättä, jotta 
voidaan edistää ja seurata kansainvälisen 
ihmisoikeusnormiston tehokasta 
noudattamista; painottaa, että on tärkeää 
hyödyntää kaikkia ihmisoikeuksien alalla 
käytettävissä olevia EU:n välineitä, jotta 
voidaan tukea aktiivisesti TNHRI:n 
perustamista ja tehokasta toimintaa sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
vaikutusvallan lisäämistä;

14. panee tyytyväisenä merkille lain, jolla 
on perustettu Turkin kansallinen 
ihmisoikeusinstituutio (TNHRI); kehottaa 
panemaan lain täytäntöön viipymättä, jotta 
voidaan edistää ja seurata kansainvälisen 
ihmisoikeusnormiston tehokasta 
noudattamista; painottaa, että on tärkeää 
hyödyntää kaikkia ihmisoikeuksien alalla 
käytettävissä olevia EU:n välineitä, jotta 
voidaan tukea aktiivisesti TNHRI:n
perustamista ja tehokasta toimintaa sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
vaikutusvallan lisäämistä; pitää 
myönteisenä, että yksittäisillä 
kansalaisilla on ollut syyskuusta 2012 
lähtien oikeus osoittaa pyyntöjä 
perustuslakituomioistuimelle; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa aktiivisten ja 
riippumattomien kansalaisjärjestöjen 
merkitystä demokratian kannalta; 
korostaa kansalaisjärjestöjen kanssa 
käytävän vuoropuhelun tärkeyttä ja 
tähdentää, että ne ovat keskeisessä 
asemassa yhteiskunnallisia ja poliittisia 
näkökohtia koskevan alueellisen 
yhteistyön tiivistämisen edistämisessä; 
pitää siksi huolestuttavana, että 
kansalaisjärjestöt joutuvat toiminnassaan 
edelleen selviytymään sakoista, 
lakkautusmenettelyistä ja hallinnollisista 
esteistä ja että edelleen niiden kanssa 
käytävä vuoropuhelu on enemmän 
poikkeus kuin sääntö; pitää myönteisenä, 
että Turkin hallitus on parantanut 
hallituksista riippumattomien järjestöjen 
kanssa tehtävää yhteistyötä, mutta vaatii, 
että niitä on kuultava laajemmin 
poliittisessa päätöksenteossa sekä 
politiikkaa ja lainsäädäntöä 
suunniteltaessa ja seurattaessa 
viranomaisten toimintaa;

Or. en

Tarkistus 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. panee merkille, että työoikeuden ja 
ammattiyhdistysliikkeen oikeuksien alalla 
on saavutettu vain vähän edistystä; pitää 
valitettavana, että valtion virkamiesten 
oikeutta kuulua ammattiyhdistyksiin 
koskeva lainsäädäntö ei edelleenkään 
täytä EU:n ja ILO:n vaatimuksia ja että 
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ammattiyhdistysten yhteisille toimille on 
asetettu runsaasti rajoituksia; kehottaa 
Turkkia jatkamaan ponnistelujaan tämän 
alan lainsäädännön uudistamiseksi 
varmistaakseen, että se on unionin 
säännöstön ja ILO:n yleissopimusten 
mukainen;

Or. en

Tarkistus 205
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee tyytyväisyytensä perheiden 
suojelua ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevien lakien johdosta; on 
tyytyväinen naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevaan kansalliseen 
toimintasuunnitelmaan (2012–2015) ja 
korostaa, että se on pantava täytäntöön 
koko maassa; kehottaa perhe- ja 
sosiaaliasioiden ministeriötä jatkamaan 
ponnistelujaan vaarassa olevien naisten ja 
alaikäisten turvakotien määrän lisäämiseksi 
ja niiden laadun parantamiseksi; korostaa, 
että on tärkeää tarjota väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille konkreettisia 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia itsensä 
elättämiseen; kehottaa Turkkia 
tehostamaan edelleen ennaltaehkäiseviä 
toimiaan kaikilla tasoilla ns. 
kunniamurhien, perheväkivallan sekä 
pakkoavioliitto- ja lapsimorsianilmiön 
torjumiseksi; kehottaa ministeriötä 
edistämään jatkossakin naisten 
osallistumista työelämään politiikassa ja 
johtavissa hallintotehtävissä sekä 
yksityisellä sektorilla, koska se on edelleen 
vähäistä, ja ottamaan tarvittaessa käyttöön 
sukupuolikiintiöt;

15. ilmaisee tyytyväisyytensä perheiden 
suojelua ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevien lakien johdosta; on 
tyytyväinen naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevaan kansalliseen 
toimintasuunnitelmaan (2012–2015) ja 
korostaa, että se on pantava täytäntöön 
koko maassa; kehottaa perhe- ja 
sosiaaliasioiden ministeriötä jatkamaan 
ponnistelujaan vaarassa olevien naisten ja 
alaikäisten turvakotien määrän lisäämiseksi 
ja niiden laadun parantamiseksi; korostaa, 
että on tärkeää tarjota väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille konkreettisia 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia itsensä 
elättämiseen; kehottaa Turkkia 
tehostamaan edelleen ennaltaehkäiseviä 
toimiaan kaikilla tasoilla ns. 
kunniamurhien, perheväkivallan sekä 
pakkoavioliitto- ja lapsimorsianilmiön 
torjumiseksi; kehottaa ministeriötä 
edistämään jatkossakin naisten 
osallistumista työelämään (jossa se on 
edelleen vähäistä), poliittiseen 
päätöksentekoon ja johtaviin tehtäviin 
sekä hallinnossa että yksityisellä 
sektorilla; pitää myönteisenä 
viranomaisille annettua koulutusta 
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sukupuolten tasa-arvoa koskevissa 
kysymyksissä;

Or. en

Tarkistus 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee tyytyväisyytensä perheiden 
suojelua ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevien lakien johdosta; on 
tyytyväinen naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevaan kansalliseen 
toimintasuunnitelmaan (2012–2015) ja 
korostaa, että se on pantava täytäntöön 
koko maassa; kehottaa perhe- ja 
sosiaaliasioiden ministeriötä jatkamaan 
ponnistelujaan vaarassa olevien naisten ja 
alaikäisten turvakotien määrän lisäämiseksi 
ja niiden laadun parantamiseksi; korostaa, 
että on tärkeää tarjota väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille konkreettisia 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia itsensä 
elättämiseen; kehottaa Turkkia 
tehostamaan edelleen ennaltaehkäiseviä 
toimiaan kaikilla tasoilla ns. 
kunniamurhien, perheväkivallan sekä 
pakkoavioliitto- ja lapsimorsianilmiön 
torjumiseksi; kehottaa ministeriötä 
edistämään jatkossakin naisten 
osallistumista työelämään politiikassa ja
johtavissa hallintotehtävissä sekä 
yksityisellä sektorilla, koska se on edelleen 
vähäistä, ja ottamaan tarvittaessa käyttöön 
sukupuolikiintiöt;

15. ilmaisee tyytyväisyytensä perheiden 
suojelua ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevien lakien johdosta; on 
tyytyväinen naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevaan kansalliseen 
toimintasuunnitelmaan (2012–2015) ja 
korostaa, että se on pantava täytäntöön 
koko maassa; kehottaa perhe- ja 
sosiaaliasioiden ministeriötä jatkamaan 
ponnistelujaan vaarassa olevien naisten ja 
alaikäisten turvakotien määrän lisäämiseksi 
ja niiden laadun parantamiseksi; korostaa, 
että on tärkeää tarjota väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille konkreettisia 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia itsensä 
elättämiseen; kiittää Turkkia sen toimista
kaikilla tasoilla ns. kunniamurhien, 
perheväkivallan sekä pakkoavioliitto- ja 
lapsimorsianilmiön torjumiseksi; kehottaa 
ministeriötä edistämään jatkossakin naisten 
osallistumista työelämään politiikassa ja 
johtavissa hallintotehtävissä sekä 
yksityisellä sektorilla, koska se on edelleen 
vähäistä, ja ottamaan tarvittaessa käyttöön 
sukupuolikiintiöt sekä tarkistamaan 
tiettyjä työllisyyttä säänteleviä 
erityislakeja;

Or. en
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Tarkistus 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. ilmaisee tyytyväisyytensä perheiden 
suojelua ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevien lakien johdosta; on 
tyytyväinen naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevaan kansalliseen 
toimintasuunnitelmaan (2012–2015) ja 
korostaa, että se on pantava täytäntöön 
koko maassa; kehottaa perhe- ja 
sosiaaliasioiden ministeriötä jatkamaan 
ponnistelujaan vaarassa olevien naisten ja 
alaikäisten turvakotien määrän lisäämiseksi 
ja niiden laadun parantamiseksi; korostaa, 
että on tärkeää tarjota väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille konkreettisia 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia itsensä 
elättämiseen; kehottaa Turkkia 
tehostamaan edelleen ennaltaehkäiseviä 
toimiaan kaikilla tasoilla ns. 
kunniamurhien, perheväkivallan sekä 
pakkoavioliitto- ja lapsimorsianilmiön 
torjumiseksi; kehottaa ministeriötä 
edistämään jatkossakin naisten 
osallistumista työelämään politiikassa ja 
johtavissa hallintotehtävissä sekä 
yksityisellä sektorilla, koska se on edelleen 
vähäistä, ja ottamaan tarvittaessa käyttöön 
sukupuolikiintiöt;

15. ilmaisee tyytyväisyytensä perheiden 
suojelua ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevien lakien johdosta; on 
tyytyväinen naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevaan kansalliseen 
toimintasuunnitelmaan (2012–2015) ja 
korostaa, että se on pantava täytäntöön 
koko maassa; kehottaa perhe- ja 
sosiaaliasioiden ministeriötä jatkamaan 
ponnistelujaan vaarassa olevien naisten ja 
alaikäisten turvakotien määrän lisäämiseksi 
ja niiden laadun parantamiseksi; korostaa, 
että on tärkeää tarjota väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille konkreettisia 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia itsensä 
elättämiseen; kehottaa Turkkia 
tehostamaan edelleen ennaltaehkäiseviä 
toimiaan kaikilla tasoilla ns. 
kunniamurhien, perheväkivallan sekä 
pakkoavioliitto- ja lapsimorsianilmiön 
torjumiseksi; kehottaa ministeriötä 
edistämään jatkossakin naisten 
osallistumista työelämään politiikassa ja 
johtavissa hallintotehtävissä sekä 
yksityisellä sektorilla, koska se on edelleen 
vähäistä;

Or. en


