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Predlog spremembe 1
Geoffrey Van Orden
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 10(2) in 14(2) 
Pogodbe o Evropski uniji,

Or. en

Predlog spremembe 2
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij 
Parlamenta, zlasti resolucij z dne 9. marca 
2011 o poročilu o napredku Turčije za leto 
20101, z dne 29. marca 2012 o poročilu o 
napredku Turčije za leto 20112 in z dne 22. 
maja 2012 o perspektivi za ženske v Turčiji 
do leta 20203,

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij 
Parlamenta, zlasti tistih z dne 18. junija 
1987, z dne 9. marca 2011 o poročilu o 
napredku Turčije za leto 20101, z dne 29. 
marca 2012 o poročilu o napredku Turčije 
za leto 20112 in z dne 22. maja 2012 o 
perspektivi za ženske v Turčiji do leta 
20203,

Or. it

Predlog spremembe 3
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij 
Parlamenta, zlasti resolucij z dne 9. marca 
2011 o poročilu o napredku Turčije za leto 
2010, z dne 29. marca 2012 o poročilu o 
napredku Turčije za leto 2011 in z dne 22. 

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij 
Parlamenta, zlasti resolucij z dne 9. marca 
2011 o poročilu o napredku Turčije za leto 
2010, z dne 29. marca 2012 o poročilu o 
napredku Turčije za leto 2011, z dne 22. 
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maja 2012 o perspektivi za ženske v Turčiji 
do leta 2020,

maja 2012 o perspektivi za ženske v Turčiji 
do leta 20203 in z dne 22. novembra 2012 
o širitvi: politike, merila in strateški 
interesi EU4,

__________________
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0453 

Or. en

Predlog spremembe 4
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pogajalskega okvira za 
Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

– ob upoštevanju pogajalskega okvira za 
Turčijo z dne 3. oktobra 2005 ter izjave 
Evropske skupnosti in njenih držav članic 
z dne 21. septembra 2005,

Or. en

Predlog spremembe 5
Sofokles Sofokleus (Sophocles Sophocleous)
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju odgovora na izjavo 
Evropske skupnosti in njenih držav članic 
z dne 21. septembra 2005,

Or. en

Predlog spremembe 6
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Nikolaos Salavrakos, Niki Cavela (Niki Tzavela), 
Michèle Rivasi, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih resolucij o 
armensko-turških odnosih z dne 
18. junija 1987 in o začetku pogajanj s 
Turčijo z dne 28. septembra 2005,

Or. en

Predlog spremembe 7
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 8
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 
3. oktobra 2005, potem ko je Svet odobril 
pogajalski okvir, in ker je bil začetek teh 
pogajanj izhodiščna točka dolgotrajnega in 
odprtega procesa, ki temelji na poštenih in 
strogih pogojih ter zavezanosti reformam,

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 3. 
oktobra 2005, potem ko je Svet odobril 
pogajalski okvir, in ker je bil začetek teh 
pogajanj izhodiščna točka neskončne 
zgodbe,

Or. nl
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Predlog spremembe 9
Adrian Severin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 
3. oktobra 2005, potem ko je Svet odobril 
pogajalski okvir, in ker je bil začetek teh 
pogajanj izhodiščna točka dolgotrajnega in 
odprtega procesa, ki temelji na poštenih in 
strogih pogojih ter zavezanosti reformam,

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 
3. oktobra 2005, potem ko je Svet odobril 
pogajalski okvir, in ker je bil začetek teh 
pogajanj izhodiščna točka procesa, ki 
temelji na poštenih in strogih pogojih ter 
zavezanosti reformam,

Or. en

Predlog spremembe 10
Salvador Sedó i Alabart
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 
3. oktobra 2005, potem ko je Svet odobril 
pogajalski okvir, in ker je bil začetek teh 
pogajanj izhodiščna točka dolgotrajnega in 
odprtega procesa, ki temelji na poštenih in 
strogih pogojih ter zavezanosti reformam,

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 
3. oktobra 2005, potem ko je Svet odobril 
pogajalski okvir, in ker je bil začetek teh 
pogajanj izhodiščna točka procesa, ki 
temelji na poštenih in strogih pogojih ter 
zavezanosti reformam,

Or. en

Predlog spremembe 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 

– ob upoštevanju dejstva, da so se 
pristopna pogajanja s Turčijo začela 
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3. oktobra 2005, potem ko je Svet odobril 
pogajalski okvir, in ker je bil začetek teh 
pogajanj izhodiščna točka dolgotrajnega in 
odprtega procesa, ki temelji na poštenih in 
strogih pogojih ter zavezanosti reformam,

3. oktobra 2005, potem ko je Svet odobril 
pogajalski okvir, in ker je bil začetek teh 
pogajanj izhodiščna točka dolgotrajnega in 
odprtega procesa, ki temelji na poštenih in 
strogih pogojih ter zavezanosti reformam, 
skupni cilj pa je polno članstvo v EU, 
takoj ko bodo izpolnjeni pogoji zanj,

Or. en

Predlog spremembe 12
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Cecilia Wikström
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da se je Turčija 
zavezala reformam, dobrim sosedskim 
odnosom in postopnemu usklajevanju z EU 
in ker je treba ta prizadevanja obravnavati 
kot priložnost za nadaljnjo posodobitev 
države ter za krepitev in nadaljnje 
izboljšanje njenih demokratičnih institucij, 
pravne države ter spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin;

– ob upoštevanju dejstva, da se je Turčija 
zavezala reformam in postopnemu 
usklajevanju z EU, in ker je treba ta 
prizadevanja obravnavati kot priložnost za 
nadaljnjo posodobitev države ter za 
krepitev in nadaljnje izboljšanje njenih 
demokratičnih institucij, pravne države ter 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin,

Or. en

Predlog spremembe 13
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da se je Turčija 
zavezala reformam, dobrim sosedskim 
odnosom in postopnemu usklajevanju z 
EU in ker je treba ta prizadevanja 
obravnavati kot priložnost za nadaljnjo 
posodobitev države ter za krepitev in 
nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih 
institucij, pravne države ter spoštovanja 

– ob upoštevanju dejstva, da se je Turčija 
zavezala reformam in da bi se morala 
vzdržati tudi vsakršnih groženj državam 
članicam EU ter tako vzdrževati dobre 
sosedske odnose in se postopoma 
usklajevati z EU; ker je treba ta 
prizadevanja obravnavati kot priložnost za 
nadaljnjo posodobitev države ter za 
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človekovih pravic in temeljnih svoboščin; krepitev in nadaljnje izboljšanje njenih 
demokratičnih institucij, pravne države ter 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin,

Or. en

Predlog spremembe 14
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da se je Turčija 
zavezala reformam, dobrim sosedskim 
odnosom in postopnemu usklajevanju z EU 
in ker je treba ta prizadevanja obravnavati 
kot priložnost za nadaljnjo posodobitev 
države ter za krepitev in nadaljnje 
izboljšanje njenih demokratičnih institucij, 
pravne države ter spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin;

– ob upoštevanju dejstva, da se je Turčija 
zavezala reformam, dobrim sosedskim 
odnosom in postopnemu usklajevanju z EU 
in ker je treba ta prizadevanja obravnavati 
kot priložnost za nadaljnjo posodobitev 
države ter za krepitev in nadaljnje 
izboljšanje njenih demokratičnih institucij, 
pravne države ter spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin; ob 
upoštevanju dejstva, da Turčija tega ne 
more doseči in tako dokazuje, da sploh ne 
želi pristopiti k EU oziroma tega ne bo 
sposobna storiti,

Or. nl

Predlog spremembe 15
Tunne Kelam
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju vse pogostejših kršitev 
svobode izražanja; ob upoštevanju dejstva, 
da je položaj verskih in kulturnih manjšin 
še vedno nezadovoljiv, 

Or. en
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Predlog spremembe 16
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da bi EU morala 
ostati merilo za reforme v Turčiji,

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 17
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da bi EU morala 
ostati merilo za reforme v Turčiji,

– ob upoštevanju dejstva, da bi EU lahko 
ostala ena izmed glavnih meril za reforme 
v Turčiji,

Or. it

Predlog spremembe 18
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da sta popolna 
usklajenost z vsemi københavnskimi merili 
in sposobnost EU za vključevanje novih 
članic v skladu s sklepi zasedanja 
Evropskega sveta decembra 2006 še naprej
osnova za pristop k EU, torej k skupnosti, 
ki temelji na skupnih vrednotah, 

– ob upoštevanju dejstva, da sta popolna 
usklajenost z vsemi københavnskimi merili 
in sposobnost EU za vključevanje novih 
članic v skladu s sklepi zasedanja 
Evropskega sveta decembra 2006 še naprej 
osnova za pristop k EU; ob upoštevanju 
dejstva, da Turčija ne bo nikoli v celoti 
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poštenemu sodelovanju in vzajemni 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami,

izpolnila meril, oziroma ne bo tega mogla 
ali želela storiti, in zato ne bi smela nikoli 
pristopiti k EU,

Or. nl

Predlog spremembe 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da sta popolna 
usklajenost z vsemi københavnskimi merili 
in sposobnost EU za vključevanje novih 
članic v skladu s sklepi zasedanja 
Evropskega sveta decembra 2006 še naprej 
osnova za pristop k EU, torej k skupnosti, 
ki temelji na skupnih vrednotah, 
poštenemu sodelovanju in vzajemni 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami,

– ob upoštevanju dejstva, da je popolna 
usklajenost z vsemi københavnskimi merili 
še naprej osnova za pristop k EU, torej k 
skupnosti, ki temelji na skupnih vrednotah, 
poštenemu sodelovanju in vzajemni 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami,

Or. en

Predlog spremembe 20
Renate Sommer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 11a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je v Turčiji 
največje število zaprtih novinarjev na 
svetu, to omejevanje svobode mnenja in 
svobode tiska pa krši ključno osnovno 
načelo københavnskih meril,

Or. de
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Predlog spremembe 21
Renate Sommer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da so turška 
sodišča trenutno okrog 3.000 študentov 
označila za teroriste,

Or. de

Predlog spremembe 22
Adrian Severin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je bila maja 
2012 uvedena pozitivna agenda za podporo 
in dopolnitev pogajanj s pomočjo 
okrepljenega sodelovanja na številnih 
področjih, ki so v skupnem interesu,

– ob upoštevanju dejstva, da je bila maja 
2012 uvedena pozitivna agenda za 
dopolnitev in poglobitev pristopnih 
pogajanj s pomočjo okrepljenega 
sodelovanja na številnih področjih, ki so v 
skupnem interesu,

Or. en

Predlog spremembe 23
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je bila maja 
2012 uvedena pozitivna agenda za podporo 
in dopolnitev pogajanj s pomočjo 
okrepljenega sodelovanja na številnih 
področjih, ki so v skupnem interesu,

– ob upoštevanju dejstva, da je bila maja 
2012 uvedena pozitivna agenda za podporo
in dopolnitev pogajanj s pomočjo 
okrepljenega sodelovanja na številnih 
področjih, ki so v skupnem interesu; ob 
upoštevanju dejstva, da ta pobuda ne 
nadomešča pristopnih pogajanj, temveč 



PE504.377v01-00 12/112 AM\926673SL.doc

SL

jih dopolnjuje,

Or. en

Predlog spremembe 24
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je bila maja 
2012 uvedena pozitivna agenda za podporo 
in dopolnitev pogajanj s pomočjo 
okrepljenega sodelovanja na številnih 
področjih, ki so v skupnem interesu,

– ob upoštevanju dejstva, da je bila maja 
2012 uvedena naivna agenda za podporo 
in dopolnitev pogajanj s pomočjo 
okrepljenega sodelovanja na številnih 
področjih, ki so v skupnem interesu,

Or. nl

Predlog spremembe 25
Renate Sommer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, da bo pravna 
država osrednji element širitvene politike, 
ter potrdil, da imata poglavje 23 o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter poglavje 24 o 
pravici, svobodi in varnosti osrednjo vlogo 
v pogajalskem procesu ter bi ju bilo treba 
obravnavati v zgodnjih fazah pogajanj, da 
bi se omogočilo oblikovanje jasnih meril 
ter da bi bilo na voljo dovolj časa za 
oblikovanje potrebne zakonodaje, 
institucij in zanesljivih evidenc o 
izvajanju,

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, da bo pravna 
država osrednji element širitvene politike,

Or. de
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Predlog spremembe 26
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, da bo pravna 
država osrednji element širitvene politike, 
ter potrdil, da imata poglavje 23 o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter poglavje 24 o 
pravici, svobodi in varnosti osrednjo vlogo 
v pogajalskem procesu ter bi ju bilo treba 
obravnavati v zgodnjih fazah pogajanj, da 
bi se omogočilo oblikovanje jasnih meril 
ter da bi bilo na voljo dovolj časa za 
oblikovanje potrebne zakonodaje, institucij 
in zanesljivih evidenc o izvajanju,

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije glede 
pogajalskih okvirov za nove države 
kandidatke, da bo pravna država osrednji 
element širitvene politike, ter potrdil, da 
imata poglavje 23 o sodstvu in temeljnih 
pravicah ter poglavje 24 o pravici, svobodi 
in varnosti osrednjo vlogo v pogajalskem 
procesu ter bi ju bilo treba obravnavati v 
zgodnjih fazah pogajanj, da bi se 
omogočilo oblikovanje jasnih meril ter da 
bi bilo na voljo dovolj časa za oblikovanje 
potrebne zakonodaje, institucij in 
zanesljivih evidenc o izvajanju,

Or. en

Predlog spremembe 27
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, da bo pravna 
država osrednji element širitvene politike, 
ter potrdil, da imata poglavje 23 o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter poglavje 24 o 
pravici, svobodi in varnosti osrednjo vlogo 
v pogajalskem procesu ter bi ju bilo treba 
obravnavati v zgodnjih fazah pogajanj, da 
bi se omogočilo oblikovanje jasnih meril 
ter da bi bilo na voljo dovolj časa za 
oblikovanje potrebne zakonodaje, institucij 

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, da bo pravna 
država osrednji element širitvene politike, 
ki pa ne velja za Turčijo, ter potrdil, da 
imata poglavje 23 o sodstvu in temeljnih 
pravicah ter poglavje 24 o pravici, svobodi 
in varnosti osrednjo vlogo v pogajalskem 
procesu ter bi ju bilo treba obravnavati v 
zgodnjih fazah pogajanj, da bi se 
omogočilo oblikovanje jasnih meril ter da 
bi bilo na voljo dovolj časa za oblikovanje 
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in zanesljivih evidenc o izvajanju, potrebne zakonodaje, institucij in 
zanesljivih evidenc o izvajanju,

Or. en

Predlog spremembe 28
Adrian Severin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, da bo pravna 
država osrednji element širitvene politike, 
ter potrdil, da imata poglavje 23 o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter poglavje 24 o 
pravici, svobodi in varnosti osrednjo vlogo 
v pogajalskem procesu ter bi ju bilo treba 
obravnavati v zgodnjih fazah pogajanj, da 
bi se omogočilo oblikovanje jasnih meril 
ter da bi bilo na voljo dovolj časa za 
oblikovanje potrebne zakonodaje, institucij 
in zanesljivih evidenc o izvajanju,

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, da bo pravna 
država osrednji element širitvene politike, 
ter potrdil, da imata poglavje 23 o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter poglavje 24 o 
pravici, svobodi in varnosti osrednjo vlogo 
v pogajalskem procesu ter bi ju bilo treba 
odpreti v zgodnjih fazah pogajanj, da bi se 
omogočilo oblikovanje jasnih meril ter da 
bi bilo na voljo dovolj časa za oblikovanje 
potrebne zakonodaje, institucij in 
zanesljivih evidenc o izvajanju,

Or. en

Predlog spremembe 29
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, da bo pravna 
država osrednji element širitvene politike, 
ter potrdil, da imata poglavje 23 o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter poglavje 24 o 
pravici, svobodi in varnosti osrednjo vlogo 
v pogajalskem procesu ter bi ju bilo treba 

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v 
svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 
podprl novi pristop Komisije, da bo pravna 
država osrednji element širitvene politike, 
ter potrdil, da imata poglavje 23 o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter poglavje 24 o 
pravici, svobodi in varnosti osrednjo vlogo 
v pogajalskem procesu ter bi ju bilo treba 
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obravnavati v zgodnjih fazah pogajanj, da 
bi se omogočilo oblikovanje jasnih meril 
ter da bi bilo na voljo dovolj časa za 
oblikovanje potrebne zakonodaje, institucij 
in zanesljivih evidenc o izvajanju,

obravnavati v zgodnjih fazah pogajanj, da 
bi se omogočilo oblikovanje jasnih meril 
ter da bi bilo na voljo dovolj časa za 
oblikovanje potrebne zakonodaje, institucij 
in zanesljivih evidenc o izvajanju; ob 
upoštevanju dejstva, da so vse do danes 
rezultati vse prej kot zadovoljivi,

Or. nl

Predlog spremembe 30
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Turčija 
izpeljala številne pravosodne, 
zakonodajne, institucionalne in praktične 
reforme, kljub temu pa več dolgotrajnih 
problemov, zlasti v zvezi s pravno državo v 
Turčiji, še vedno zelo negativno vpliva na 
uveljavljanje človekovih pravic in svobode 
izražanja, pa tudi na javno mnenje o 
neodvisnosti in nepristranskosti sodstva; 
ob upoštevanju dejstva, da so bili zaradi 
teh problemov sproženi številni postopki 
zoper novinarje, aktiviste in intelektualce,

Or. en

Predlog spremembe 31
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2012 ugotovila, da 
je Turčija zaradi svojega gospodarstva, 
strateške lokacije in pomembne vloge v 

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija 
upravičeno izrazila zaskrbljenost, ker 
Turčija ni napredovala na področju 
izpolnjevanja političnih meril,
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regiji ključna država za Evropsko unijo 
ter da je postopek pristopa še vedno 
najustreznejši okvir za spodbujanje z EU 
povezanih reform v Turčiji; ob 
upoštevanju dejstva, da je Komisija izrazila 
zaskrbljenost, ker Turčija ni napredovala 
na področju izpolnjevanja političnih meril,

Or. nl

Predlog spremembe 32
Adrian Severin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2012 ugotovila, da 
je Turčija zaradi svojega gospodarstva, 
streteške lokacije in pomembne vloge v 
regiji ključna država za Evropsko unijo ter 
da je postopek pristopa šte vedno 
najustreznejši okvir za spodbujanje z EU 
povezanih reform v Turčiji; ob 
upoštevanju dejstva, da je Komisija 
izrazila zaskrbljenost, ker Turčija ni 
napredovala na področju izpolnjevanja 
političnih meril,

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2012 ugotovila, da 
je Turčija zaradi svojega gospodarstva, 
strateške lokacije in pomembne vloge v 
regiji ključna država za Evropsko unijo ter 
da je postopek pristopa še vedno 
najustreznejši okvir za spodbujanje z EU 
povezanih reform v Turčiji,

Or. en

Predlog spremembe 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2012 ugotovila, da 
je Turčija zaradi svojega gospodarstva, 
streteške lokacije in pomembne vloge v 

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2012 ugotovila, da 
je Turčija zaradi svojega gospodarstva, 
strateške lokacije in pomembne vloge v 
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regiji ključna država za Evropsko unijo ter 
da je postopek pristopa šte vedno 
najustreznejši okvir za spodbujanje z EU 
povezanih reform v Turčiji; ob 
upoštevanju dejstva, da je Komisija izrazila 
zaskrbljenost, ker Turčija ni napredovala 
na področju izpolnjevanja političnih meril,

regiji ključna država za Evropsko unijo; ob 
upoštevanju dejstva, da je Komisija izrazila 
zaskrbljenost, ker Turčija ni napredovala 
na področju izpolnjevanja političnih meril,

Or. nl

Predlog spremembe 34
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2012 ugotovila, da 
je Turčija zaradi svojega gospodarstva, 
streteške lokacije in pomembne vloge v 
regiji ključna država za Evropsko unijo ter 
da je postopek pristopa šte vedno 
najustreznejši okvir za spodbujanje z EU 
povezanih reform v Turčiji; ob upoštevanju 
dejstva, da je Komisija izrazila 
zaskrbljenost, ker Turčija ni napredovala 
na področju izpolnjevanja političnih meril,

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2012 ugotovila, da 
je Turčija zaradi svojega gospodarstva, 
strateške lokacije in pomembne vloge v 
regiji ključna država za Evropsko unijo ter 
da je postopek pristopa še vedno eden 
izmed najustreznejših okvirjev za 
spodbujanje z EU povezanih reform v 
Turčiji; ob upoštevanju dejstva, da je 
Komisija izrazila zaskrbljenost, ker Turčija 
ni napredovala na področju izpolnjevanja 
političnih meril,

Or. it

Predlog spremembe 35
Richard Howitt
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2012 ugotovila, da 
je Turčija zaradi svojega gospodarstva, 
streteške lokacije in pomembne vloge v 

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija v 
strategiji širitve za leto 2012 ugotovila, da 
je Turčija zaradi svojega gospodarstva, 
strateške lokacije in pomembne vloge v 
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regiji ključna država za Evropsko unijo ter 
da je postopek pristopa šte vedno 
najustreznejši okvir za spodbujanje z EU 
povezanih reform v Turčiji; ob upoštevanju 
dejstva, da je Komisija izrazila 
zaskrbljenost, ker Turčija ni napredovala 
na področju izpolnjevanja političnih meril,

regiji ključna država za Evropsko unijo ter 
da je pogajalski proces, katerega končni 
cilj je pristop, še vedno edini okvir za 
spodbujanje z EU povezanih reform v 
Turčiji; ob upoštevanju dejstva, da je 
Komisija izrazila zaskrbljenost, ker Turčija 
ni napredovala na področju izpolnjevanja 
političnih meril,

Or. en

Predlog spremembe 36
Adrian Severin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija 
izrazila zaskrbljenost zaradi počasnega 
napredka Turčije pri izpolnjevanju 
političnih meril,

Or. en

Predlog spremembe 37
Adrian Severin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju napredka, ki ga je 
Turčija dosegla na področju ustavnih 
reform,

Or. en

Predlog spremembe 38
Emine Bozkurt
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno, in sicer že sedmo leto zapored, ni 
izvedla določb iz pridružitvenega 
sporazuma med ES in Turčijo ter 
dodatnega protokola k sporazumu,

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno ni v celoti izvedla določb iz
dodatnega protokola k pridružitvenemu 
sporazumu med ES in Turčijo in da 
Evropska unija še vedno ni sprejela 
potrebnih ukrepov, da bi končala izolacijo 
turške skupnosti na Cipru, kot je določeno 
v sklepih Sveta EU z dne 26. aprila 2004, 
čeprav je ta skupnost že večkrat jasno 
izrazila željo, da želi biti del Unije,

Or. en

Predlog spremembe 39
Sarah Ludford
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno, in sicer že sedmo leto zapored, ni 
izvedla določb iz pridružitvenega 
sporazuma med ES in Turčijo ter 
dodatnega protokola k sporazumu,

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno ni v celoti izvedla določb iz 
dodatnega protokola k pridružitvenemu 
sporazumu med ES in Turčijo in da 
Evropska unija še vedno ni sprejela 
potrebnih ukrepov, da bi končala izolacijo 
turške skupnosti na Cipru, kot je določeno 
v sklepih Sveta EU z dne 26. aprila 2004,

Or. en

Predlog spremembe 40
Adrian Severin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno, in sicer že sedmo leto zapored, ni 
izvedla določb iz pridružitvenega 

– ob upoštevanju dejstva, da sta tako 
Turčija kot EU samo delno izvedli določbe
iz pridružitvenega sporazuma med ES in 
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sporazuma med ES in Turčijo ter 
dodatnega protokola k sporazumu,

Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

Or. en

Predlog spremembe 41
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno, in sicer že sedmo leto zapored, ni 
izvedla določb iz pridružitvenega 
sporazuma med ES in Turčijo ter 
dodatnega protokola k sporazumu,

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno, in sicer že sedmo leto zapored, ni 
izvedla določb iz pridružitvenega 
sporazuma med ES in Turčijo ter 
dodatnega protokola k sporazumu, ter tako 
dokazala, da nikoli ne bo pripravljena 
oziroma sposobna pristopiti k EU,

Or. nl

Predlog spremembe 42
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno, in sicer že sedmo leto zapored, ni 
izvedla določb iz pridružitvenega 
sporazuma med ES in Turčijo ter 
dodatnega protokola k sporazumu,

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno, in sicer že sedmo leto zapored, ni 
izvedla določb iz pridružitvenega 
sporazuma med ES in Turčijo ter 
dodatnega protokola k sporazumu, ter 
dejstva, da ni znakov, da to namerava 
storiti v prihodnje; ker neizvajanje 
dodatnega protokola nedvomno 
preprečuje vsak mogoč napredek v 
pristopnem procesu Turčije,

Or. it
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Predlog spremembe 43
Anna Maria Corazza Bildt
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno, in sicer že sedmo leto zapored, ni 
izvedla določb iz pridružitvenega 
sporazuma med ES in Turčijo ter 
dodatnega protokola k sporazumu,

ob upoštevanju dejstva, da Turčija še 
vedno, in sicer že sedmo leto zapored, ni 
izvedla določb iz pridružitvenega 
sporazuma med ES in Turčijo ter 
dodatnega protokola k sporazumu in da 
tudi sklepi Sveta EU z dne 26. aprila 2004 
o Cipru še niso uresničeni,

Or. en

Predlog spremembe 44
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da si mora 
Turčija v svojo korist in za to, da bi 
prispevala k stabilnosti, dobrim sosedskim 
odnosom ter pozitivnemu političnemu in 
gospodarskemu partnerstvu, bolj 
prizadevati za rešitev preostalih 
dvostranskih vprašanj s svojimi sosedami, 
v skladu z mednarodnim pravom in 
resolucijami OZN,

Or. en

Predlog spremembe 45
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da bi bilo treba 
pogajalska poglavja, za katera so tehnične 
priprave že končane, odpreti nemudoma v 
skladu z uveljavljenimi postopki in 
pogajalskim okvirom,

Or. en

Predlog spremembe 46
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da obstaja med 
Evropsko unijo in Turčijo vzajemna 
gospodarska odvisnost, saj je trgovina med 
EU in Turčijo leta 2011 znašala 
120 milijard EUR,

– ob upoštevanju dejstva, da je trgovina 
med EU in Turčijo leta 2011 znašala 
120 milijard EUR,

Or. nl

Predlog spremembe 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da obstaja med 
Evropsko unijo in Turčijo vzajemna 
gospodarska odvisnost, saj je trgovina med 
EU in Turčijo leta 2011 znašala 120 
milijard EUR,

– ob upoštevanju dejstva, da obstaja med 
Evropsko unijo in Turčijo vzajemna 
gospodarska odvisnost, saj je trgovina med 
EU in Turčijo leta 2011 znašala 120 
milijard EUR; ob upoštevanju težav, ki 
preprečujejo učinkovito delovanje 
carinske unije,

Or. en
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Predlog spremembe 48
Ismail Ertug
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
26. aprila 2004,

Or. en

Predlog spremembe 49
Alexander grof Lambsdorfski
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ocene Komisije, da je bil 
sicer na področju prava gospodarskih 
družb po ustanovitvi turškega organa za 
računovodske in revizijske standarde 
dosežen precejšen napredek, vendar novi 
zakoni o upravljanju gospodarskih družb 
ter razmerjih med delničarji in podjetji 
niso v skladu s pravnim redom Unije, saj 
povečujejo udeležbo države pri 
upravljanju družb s tem, da odboru za 
kapitalske trge dajejo večja pooblastila za 
nadzor nad podjetji,

Or. en

Predlog spremembe 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander grof Lambsdorfski, Franziska Keller, Hélène 
Flautre
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju potenciala Turčije, da bi 
imela vodilno vlogo pri diverzifikaciji 
virov energije in poti za prenos nafte in 
plina iz sosednjih držav v EU,

– ob upoštevanju potenciala Turčije, da bi 
imela vodilno vlogo pri diverzifikaciji 
virov energije in poti za prenos nafte, plina 
in električne energije iz sosednjih držav v 
EU; ob upoštevanju potenciala Turčije in 
EU, da bi izkoristili bogate turške 
obnovljive vire energije in ustvarili 
trajnostno nizkoogljično gospodarstvo,

Or. en

Predlog spremembe 51
Adrian Severin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju potenciala Turčije, da bi 
imela vodilno vlogo pri diverzifikaciji 
virov energije in poti za prenos nafte in 
plina iz sosednjih držav v EU,

– ob upoštevanju vodilne vloge Turčije pri 
diverzifikaciji virov energije in poti za 
prenos nafte in plina iz sosednjih držav v
EU,

Or. en

Predlog spremembe 52
Adrian Severin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ključne geostrateške 
vloge Turčije pri povezovanju Evropske 
unije, severne Afrike, južnega Kavkaza in 
Bližnjega vzhoda; ob upoštevanju 
turškega vojaškega vpliva v bližnjevzhodni 
in severnoafriški regiji,

Or. en
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Predlog spremembe 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da sta dialog in 
sodelovanje EU s Turčijo o stabilnosti, 
demokraciji in varnosti, predvsem v zvezi s 
širšim Bližnjim vzhodom, strateškega 
pomena; ob upoštevanju dejstva, da je 
Turčija večkrat ostro obsodila nasilje 
sirskega režima nad civilisti ter daje 
ključno človekoljubno pomoč Sircem, ki 
čez mejo bežijo pred nasiljem;

– ob upoštevanju dejstva, da sta dialog in 
sodelovanje EU s Turčijo o stabilnosti, 
demokraciji in varnosti, predvsem v zvezi s 
širšim Bližnjim vzhodom, strateškega 
pomena; ob upoštevanju odločilne vloge 
Turčije kot vira navdiha za 
demokratizacijo arabskih držav na 
bistvenih področjih, kot so politične in 
gospodarske reforme ter vzpostavljanje 
institucionalnih zmogljivosti; ob 
upoštevanju dejstva, da je Turčija večkrat 
ostro obsodila nasilje sirskega režima nad 
civilisti ter daje ključno človekoljubno 
pomoč Sircem, ki čez mejo bežijo pred 
nasiljem;

Or. en

Predlog spremembe 54
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da sta dialog in 
sodelovanje EU s Turčijo o stabilnosti, 
demokraciji in varnosti, predvsem v zvezi s 
širšim Bližnjim vzhodom, strateškega 
pomena; ob upoštevanju dejstva, da je 
Turčija večkrat ostro obsodila nasilje 
sirskega režima nad civilisti ter daje 
ključno človekoljubno pomoč Sircem, ki 
čez mejo bežijo pred nasiljem;

– ob upoštevanju dejstva, da sta dialog in 
sodelovanje EU s Turčijo o stabilnosti, 
demokraciji in varnosti, predvsem v zvezi s 
širšim Bližnjim vzhodom, brezupna; ob 
upoštevanju dejstva, da je Turčija večkrat 
ostro obsodila nasilje sirskega režima nad 
civilisti ter daje ključno človekoljubno 
pomoč Sircem, ki čez mejo bežijo pred 
nasiljem,

Or. nl
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Predlog spremembe 55
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da morata 
Turčija in Armenija normalizirati odnose 
tako, da brezpogojno ratificirata protokole 
in odpreta mejo;

– ob upoštevanju dejstva, da bosta Turčija 
in Armenija sposobni normalizirati svoje
odnose samo, ko bo Turčija priznala 
genocid nad Armenci,

Or. nl

Predlog spremembe 56
Ismail Ertug
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da morata 
Turčija in Armenija normalizirati odnose 
tako, da brezpogojno ratificirata protokole 
in odpreta mejo;

– ob upoštevanju dejstva, da morata 
Turčija in Armenija normalizirati odnose 
tako, da brezpogojno ratificirata protokole 
in odpreta mejo ter priznata, da okupacija 
Gorskega Karabaha negativno vpliva na 
armensko-turške odnose,

Or. en

Predlog spremembe 57
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da morata 
Turčija in Armenija normalizirati odnose
tako, da brezpogojno ratificirata protokole 

– ob upoštevanju dejstva, da si mora 
Turčija prizadevati za normalizacijo svojih 
odnosov z Armenijo tako, da ratificira
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in odpreta mejo; protokole in odpre mejo,

Or. it

Predlog spremembe 58
Zbigniew Ziobro

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da morata
Turčija in Armenija normalizirati odnose 
tako, da brezpogojno ratificirata protokole 
in odpreta mejo;

– ob upoštevanju dejstva, da bi morali
Turčija in Armenija normalizirati odnose 
tako, da brezpogojno ratificirata protokole 
in odpreta mejo,

Or. pl

Predlog spremembe 59
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da morata 
Turčija in Armenija normalizirati odnose 
tako, da brezpogojno ratificirata protokole 
in odpreta mejo;

– ob upoštevanju dejstva, da morata 
Turčija in Armenija normalizirati odnose 
tako, da ratificirata protokole in odpreta 
mejo;

Or. en

Predlog spremembe 60
Zbigniew Ziobro

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 21a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pozdravlja zaključek preiskave o uboju 
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turško-armenskega novinarja Hranta 
Dinka, obsodbo zločina in sojenje 
njegovim ubijalcem,

Or. pl

Predlog spremembe 61
Charles Tannock
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije o 
politični rešitvi armenskega vprašanja z 
dne 18. junija 1987,

Or. en

Predlog spremembe 62
Adrian Severin
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju grožnje s povodom za 
napoved vojne (casus belli), ki jo je Velika 
narodna skupščina Turčije proti Grčiji 
razglasila leta 1995 in ki bi jo bilo treba 
preklicati; ob upoštevanju pomembnosti 
novega kroga pogovorov med Turčijo in 
Grčijo o izboljšavi medsebojnih odnosov;

– ob upoštevanju grožnje s povodom za 
napoved vojne (casus belli), ki jo je Velika 
narodna skupščina Turčije proti Grčiji 
razglasila 8. junija 1995, v odgovor na 
sklep grškega parlamenta z dne 
1. junija 1995, da bo podpisal konvencijo 
ZN o pomorskem pravu; ob upoštevanju 
pomembnosti umika te grožnje kot prvega 
koraka za začetek pogajanj med Turčijo in 
Grčijo o izboljšavi medsebojnih odnosov 
in za iskanje rešitve tega nerešenega 
vprašanja,

Or. en
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Predlog spremembe 63
Zbigniew Ziobro

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 22a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dejstva, da ima Turčija 
ključni strateški pomen glede prihodnosti 
spora v Siriji z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da je vlada v Ankari dodelila pomoč 
islamskim ekstremistom, ki so vpleteni v 
sporu,

Or. pl

Predlog spremembe 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ker je konvencija ZN o pomorskem 
pravu (UNCLOS) del pravnega reda Unije 
in so jo podpisale EU, njenih 27 držav 
članic in vse druge države kandidatke,

Or. en

Predlog spremembe 65
Bastiaan Belder
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pasivnosti turške vlade 
in pravosodnih organov pri odzivanju na
antisemitistične izjave, predvsem v 
islamističnih in nacionalističnih turških 
medijih,
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Or. en

Predlog spremembe 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ker je svoboda izražanja eden od 
bistvenih temeljev naših demokratičnih 
družb in je priznana v evropskih 
pogodbah in listini EU o temeljnih 
pravicah; ker je svoboda tiska in medijev 
osrednji element københavnskih 
političnih meril za pristop,

Or. en

Predlog spremembe 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ker je po navedbah odbora za varstvo 
novinarjev Turčija v svetovnem merilu na 
prvem mestu, kar zadeva zaporne kazni za 
novinarje,

Or. en

Predlog spremembe 68
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za črtano
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izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

Or. nl

Predlog spremembe 69
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

1. meni, da je za ohranitev konstruktivnega 
odnosa nujno potrebno obnoviti vzajemno 
zavezanost v okviru pogajalskega procesa;
poudarja, da je pomembno ustvariti pogoje 
za konstruktivni dialog in temelje za 
skupno razumevanje; izraža pohvalo 
Komisiji in Turčiji za izvrševanje pozitivne 
agende, kar dokazuje, kako bi lahko 
Turčija in EU v okviru vzajemne 
zavezanosti in jasnih ciljev napredovali v 
pogovorih in dosegli skupno razumevanje 
ter pozitivne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

1. meni, da je za ohranitev konstruktivnega 
odnosa nujno potrebno obnoviti vzajemno 
zavezanost v okviru pogajalskega procesa; 
poudarja, da je pomembno ustvariti pogoje 
za konstruktivni dialog in temelje za 
skupno razumevanje;

Or. nl

Predlog spremembe 71
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

1. je seznanjen z izvrševanjem pozitivne 
agende, kar dokazuje, kako Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev želita napredovati v pogovorih in 
doseči skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; vendar poudarja, da je za 
ohranitev konstruktivnega odnosa nujno 
potrebno obnoviti vzajemno zavezanost v 
okviru pogajalskega procesa; poudarja, da 
je pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

Or. de
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Predlog spremembe 72
Richard Howitt
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogajalskem procesu 
in dosegli skupno razumevanje ter 
pozitivne spremembe; meni, da je za 
ohranitev konstruktivnega odnosa nujno 
potrebno obnoviti vzajemno zavezanost v 
okviru pogajalskega procesa; poudarja, da 
je pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

Or. en

Predlog spremembe 73
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Andrew Duff
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe in potrebne reforme; meni, da 
je za ohranitev konstruktivnega odnosa
nujno potrebno obnoviti vzajemno 
zavezanost v okviru pogajalskega procesa; 
poudarja, da je pomembno ustvariti pogoje 
za konstruktivni dialog in temelje za 
skupno razumevanje;

Or. en
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Predlog spremembe 74
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pristopnih pogajanj; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

Or. en

Predlog spremembe 75
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pristopnih pogajanj; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;
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Or. en

Predlog spremembe 76
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa, in v zvezi s tem 
izraža podporo nameri irskega 
predsedstva Evropski uniji, da odpre nova 
pogajalska poglavja; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje; je zaskrbljen zaradi javnih 
izjav v Turčiji, da bi država utegnila 
kreniti s poti proti EU;

Or. en

Predlog spremembe 77
Tunne Kelam
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
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konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje; ugotavlja, da bi moralo to 
temeljiti na skupnih vrednotah, kot so 
demokracija, pravna država in 
spoštovanje človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 78
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann
Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje; meni, da je pospešitev 
pogajanj odvisna izključno od politične 
volje Turčije za izpolnitev meril in zahtev 
pogajalskega okvira ter spoštovanje 
pogodbenih obveznosti do EU;

Or. en

Predlog spremembe 79
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje;

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za 
izvrševanje pozitivne agende, kar 
dokazuje, kako bi lahko Turčija in EU v 
okviru vzajemne zavezanosti in jasnih 
ciljev napredovali v pogovorih in dosegli 
skupno razumevanje ter pozitivne 
spremembe; meni, da je za ohranitev 
konstruktivnega odnosa nujno potrebno 
obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je 
pomembno ustvariti zadostne pogoje za 
konstruktivni dialog in temelje za skupno 
razumevanje; prav tako poudarja, da je 
celoten postopek v kontekstu pogajalskega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 80
Philip Claeys

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi bilo bolj realistično in 
zaželeno doseči privilegirano partnerstvo 
med Evropsko unijo in Turčijo, kot pa si 
prizadevati za članstvo Turčije v EU;

Or. nl

Predlog spremembe 81
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji 
ter poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaracijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 82
Alf Svensson
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaraciijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

2. poudarja izjemno politično in 
geografsko strateško vlogo Turčije za 
zunanjo in sosedsko politiko EU; priznava 
vlogo Turčije kot pomembnega akterja v 
regiji ter poziva EU in Turčijo, naj še 
dodatno okrepita obstoječi politični dialog 
o odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaracijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

Or. en

Predlog spremembe 83
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaraciijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava regionalne 
ambicije vlade in vlogo Turčije kot 
pomembnega akterja v regiji ter poziva EU 
in Turčijo, naj še dodatno okrepita 
obstoječi politični dialog o odločitvah in 
ciljih zunanje politike; obžaluje, da je bila 
stopnja usklajevanja Turčije z 
deklaracijami skupne zunanje in varnostne 
politike leta 2012 še vedno nizka; spodbuja 
Turčijo, naj razvije svojo zunanjo politiko 
v okviru dialoga in usklajevanja z EU;

Or. en

Predlog spremembe 84
Richard Howitt
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaraciijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot sosede in pomembnega akterja 
v regiji ter poziva EU in Turčijo, naj še 
dodatno okrepita obstoječi politični dialog 
o odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaracijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Pino Arlacchi
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike;
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaraciijami skupne zunanje 
in varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj bo njuno 
sodelovanje na zunanjepolitičnem 
področju bolj vsestransko; spodbuja 
Turčijo, naj razvije svojo zunanjo politiko 
v okviru dialoga in usklajevanja z EU;
poudarja, da ima lahko EU koristi od vse 
vplivnejše vloge Turčije v arabskem svetu, 
in poziva obe strani, naj v sodelovanju 
krepita mir in demokracijo v južni 
soseščini EU, regiji, ki je ključnega 
pomena tako za EU kot za Turčijo;

Or. en

Predlog spremembe 86
Kristian Vigenin
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaraciijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva k dodatni okrepitvi obstoječega 
političnega dialoga med EU in Turčijo o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaracijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;
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Or. en

Predlog spremembe 87
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaraciijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da Turčija na mednarodnih 
forumih ne podpira stališč EU in da je 
bila stopnja usklajevanja Turčije z 
deklaracijami skupne zunanje in varnostne 
politike leta 2012 še vedno nizka; spodbuja 
Turčijo, naj razvije svojo zunanjo politiko 
v okviru dialoga in usklajevanja z EU;

Or. en

Predlog spremembe 88
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaraciijami skupne zunanje 
in varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike;
spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo 
politiko v okviru dialoga in usklajevanja z 
EU; poziva države članice, naj odprejo 
poglavje o zunanjih odnosih (30), da se bo 
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zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

lahko Turčija bolje uskladila s skupno 
zunanjo in varnostno politiko;

Or. en

Predlog spremembe 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Sarah Ludford, 
Graham Watson
Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaraciijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo 
zunanjo politiko v okviru dialoga in 
usklajevanja z EU;

2. poudarja politično in geografsko 
strateško vlogo Turčije za zunanjo in 
sosedsko politiko EU; priznava vlogo 
Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter 
poziva EU in Turčijo, naj še dodatno 
okrepita obstoječi politični dialog o 
odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja 
Turčije z deklaracijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno 
nizka; od Turčije zahteva, naj svoja 
stališča uskladi zlasti s skupnim 
zunanjepolitičnim in varnostnim stališčem 
Evropske unije do islamskih skrajnežev;
spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo 
politiko v okviru dialoga in usklajevanja z 
EU; v ta namen predlaga, da se Turčijo 
povabi na srečanje Evropskega sveta 
decembra 2013, namenjeno skupni 
zunanji, varnostni in obrambni politiki;

Or. en

Predlog spremembe 90
Alf Svensson
Predlog resolucije
Odstavek 2a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

izraža podporo Turčiji za njeno vlogo v 
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sirskem konfliktu, pa tudi priznanje turški 
vladi, ki je sirskim beguncem ponudila 
zatočišče na svojem ozemlju;

Or. en

Predlog spremembe 91
Alf Svensson
Predlog resolucije
Odstavek 2a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. priznava, da so se odnosi Turčije z 
Izraelom po dogodku na ladji Mavi 
Marmara poslabšali, in izraža podporo 
dialogu in ponovni vzpostavitvi vezi med 
državama;

Or. en

Predlog spremembe 92
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Hélène Flautre, Georgios Kumucakos 
(Georgios Koumoutsakos)
Predlog resolucije
Odstavek 2a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s 
predsedstvom Evropske unije v drugi 
polovici leta 2012; opozarja, da je 
predsedovanje Svetu Evropske unije 
določeno v Pogodbi o Evropski uniji in da 
bi morala imeti Turčija kot država 
kandidatka jasne odnose z Evropsko unijo 
in vsemi državami članicami;  razočarano 
ugotavlja, da je turško vztrajanje pri tem, 
da ne želijo sprejeti predstavnika 
ciprskega predsedstva, povzročilo odpoved 
70. seje skupnega parlamentarnega 
odbora EU-Turčija;
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Or. en

Predlog spremembe 93
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito 
priseljevanje v EU ter poudarja, da je 
treba okrepiti sodelovanje z EU v zvezi z 
upravljanjem migracij, bojem proti 
trgovini z ljudmi in kontrolami na mejah; 
ponovno poudarja, da je pomembno 
poslovnežem, akademikom, študentom in 
predstavnikom civilne družbe iz Turčije 
olajšati dostop do EU; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic za 
uvedbo vizumskega zakonika, 
harmonizacijo in poenostavitev vizumskih 
zahtev ter vzpostavitev središč za izdajanje 
vizumov v Turčiji; ponovno opozarja 
države članice na njihove obveznosti po 
pridružitvenem sporazumu v skladu v 
skladu s sodbo Sodišča Evropske unije z 
dne 19. februarja 2009 v zadevi Soysal;

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu 
v skladu v skladu s sodbo Sodišča 
Evropske unije z dne 19. februarja 2009 v 
zadevi Soysal;

3. poziva Turčijo, naj nemudoma podpiše 
in prične izvajati sporazum o ponovnem 
sprejemu ter zagotovi, da se, dokler ta 
sporazum ne prične veljati, v celoti 
izvršujejo obstoječi dvostranski sporazumi; 
ponovno opozarja na dejstvo, da je Turčija 
ena od ključnih tranzitnih držav za 
nezakonito priseljevanje v EU ter poudarja, 
da je treba okrepiti sodelovanje z EU v 
zvezi z upravljanjem migracij, bojem proti 
trgovini z ljudmi in kontrolami na mejah;

Or. nl

Predlog spremembe 95
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito 
priseljevanje v EU ter poudarja, da je treba 
okrepiti sodelovanje z EU v zvezi z 
upravljanjem migracij, bojem proti 
trgovini z ljudmi in kontrolami na mejah; 
ponovno poudarja, da je pomembno
poslovnežem, akademikom, študentom in 
predstavnikom civilne družbe iz Turčije 
olajšati dostop do EU; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic za 
uvedbo vizumskega zakonika, 
harmonizacijo in poenostavitev vizumskih 
zahtev ter vzpostavitev središč za izdajanje 
vizumov v Turčiji; ponovno opozarja 
države članice na njihove obveznosti po 
pridružitvenem sporazumu v skladu v 
skladu s sodbo Sodišča Evropske unje z 
dne 19. februarja 2009 v zadevi Soysal;

3. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe v 
smeri liberalizacije vizumskega režima;
poudarja, da je treba poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije že prej olajšati 
dostop do EU; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic za uvedbo 
vizumskega zakonika, harmonizacijo in 
poenostavitev vizumskih zahtev ter 
vzpostavitev središč za izdajanje vizumov 
v Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in začne izvajati sporazum o 
ponovnem sprejemu; pozdravlja zaključke 
Sveta, ki so v zasedbi ministrov za 
socialno politiko sklenili s Turčijo 
vzpostaviti dialog o liberalizaciji 
vizumskega režima;

Or. en

Predlog spremembe 96
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
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liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu 
v skladu v skladu s sodbo Sodišča 
Evropske unije z dne 19. februarja 2009 v 
zadevi Soysal;

liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom in študentom iz Turčije 
olajšati dostop do EU; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic za 
uvedbo vizumskega zakonika, 
harmonizacijo in poenostavitev vizumskih 
zahtev ter vzpostavitev središč za izdajanje 
vizumov v Turčiji;

Or. de

Predlog spremembe 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva,
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 

3. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe v 
smeri liberalizacije vizumskega režima kot 
v rezultate usmerjenega procesa, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
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zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito 
priseljevanje v EU ter poudarja, da je treba 
okrepiti sodelovanje z EU v zvezi z 
upravljanjem migracij, bojem proti trgovini 
z ljudmi in kontrolami na mejah; ponovno 
poudarja, da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu v skladu s sodbo Sodišča Evropske 
unje z dne 19. februarja 2009 v zadevi 
Soysal;

prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da se Turčija odločno bori proti 
nezakonitemu priseljevanju, ter poudarja, 
da je treba okrepiti sodelovanje z EU v 
zvezi z upravljanjem migracij, bojem proti 
trgovini z ljudmi in kontrolami na mejah; 
ponovno poudarja, da je pomembno 
poslovnežem, akademikom, študentom in 
predstavnikom civilne družbe iz Turčije še 
pred liberalizacijo vizumskega režima 
olajšati dostop do EU; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic za 
harmonizacijo in poenostavitev vizumskih 
zahtev ter vzpostavitev vizumskih središč v 
Turčiji, saj bi s tem ustvarili temelje za 
zbliževanje državljanov obeh strani;
ponovno opozarja države članice na 
njihove obveznosti uvajanja izvzetja iz 
vizumskih obveznosti po pridružitvenem 
sporazumu v skladu s sodbo Sodišča 
Evropske unije z dne 19. februarja 2009 v 
zadevah Soysal in Savatli;

Or. en

Predlog spremembe 98
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 

3. meni, da je še prekmalu za sprejetje 
ukrepov v smeri liberalizacije vizumskega 
režima, čeprav v postopni in dolgoročni 
perspektivi; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko 
unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi 
dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne 
začne veljati; ponovno opozarja na dejstvo, 
da je Turčija ena od ključnih tranzitnih 
držav za nezakonito priseljevanje v EU ter 
poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje z 
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tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu v skladu s sodbo Sodišča Evropske 
unije z dne 19. februarja 2009 v zadevi 
Soysal;

EU v zvezi z upravljanjem migracij, bojem 
proti trgovini z ljudmi in kontrolami na 
mejah; ponovno poudarja, da je pomembno 
poslovnežem, akademikom, študentom in 
predstavnikom civilne družbe iz Turčije 
olajšati dostop do EU; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic za 
uvedbo vizumskega zakonika, 
harmonizacijo in poenostavitev vizumskih 
zahtev ter vzpostavitev središč za izdajanje 
vizumov v Turčiji; ponovno opozarja 
države članice na njihove obveznosti po 
pridružitvenem sporazumu v skladu v 
skladu s sodbo Sodišča Evropske unije z 
dne 19. februarja 2009 v zadevi Soysal;

Or. it

Predlog spremembe 99
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati in ga ne bodo začele vse
države članice v celoti in učinkovito 
izvajati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU, ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in



PE504.377v01-00 50/112 AM\926673SL.doc

SL

akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu v skladu s sodbo Sodišča Evropske 
unje z dne 19. februarja 2009 v zadevi 
Soysal;

kontrolami na mejah, ter zagotoviti 
učinkovito sodelovanje Turčije z vsemi 
državami članicami na področju 
pravosodja in notranjih zadev; ponovno 
poudarja, da je pomembno poslovnežem,
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu s sodbo Sodišča Evropske unije z 
dne 19. februarja 2009 v zadevi Soysal;

Or. en

Predlog spremembe 100
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati in ga ne bodo začele vse 
države članice v celoti in učinkovito 
izvajati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU, ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah, ter zagotoviti 
učinkovito sodelovanje Turčije z vsemi 
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EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu v skladu s sodbo Sodišča Evropske 
unje z dne 19. februarja 2009 v zadevi 
Soysal;

državami članicami na področju 
pravosodja in notranjih zadev; ponovno 
poudarja, da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu s sodbo Sodišča Evropske unije z 
dne 19. februarja 2009 v zadevi Soysal;

Or. en

Predlog spremembe 101
Alojz Peterle
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati proces 
dostopa do EU; podpira prizadevanja 
Komisije in držav članic za uvedbo 
vizumskega zakonika, harmonizacijo in 
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zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu v skladu s sodbo Sodišča Evropske 
unje z dne 19. februarja 2009 v zadevi 
Soysal;

poenostavitev vizumskih zahtev ter 
vzpostavitev središč za izdajanje vizumov 
v Turčiji; ponovno opozarja države članice 
na njihove obveznosti po pridružitvenem 
sporazumu v skladu s sodbo Sodišča 
Evropske unije z dne 19. februarja 2009 v 
zadevi Soysal;

Or. en

Predlog spremembe 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva,
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu v skladu s sodbo Sodišča Evropske 

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu s sodbo Sodišča Evropske unije z 



AM\926673SL.doc 53/112 PE504.377v01-00

SL

unje z dne 19. februarja 2009 v zadevi 
Soysal;

dne 19. februarja 2009 v zadevi Soysal;

Or. en

Predlog spremembe 103
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva,
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu v skladu s sodbo Sodišča Evropske 
unje z dne 19. februarja 2009 v zadevi 
Soysal;

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu s sodbo Sodišča Evropske unije z 
dne 19. februarja 2009 v zadevi Soysal;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)
Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu v skladu s sodbo Sodišča Evropske 
unje z dne 19. februarja 2009 v zadevi 
Soysal;

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ne začnejo veljati 
vse določbe tega sporazuma, v celoti 
izvršujejo obstoječi dvostranski sporazumi; 
ponovno opozarja na dejstvo, da je Turčija 
ena od ključnih tranzitnih držav za
nezakonito priseljevanje v EU ter poudarja, 
da je treba okrepiti sodelovanje z EU v 
zvezi z upravljanjem migracij, bojem proti 
trgovini z ljudmi in kontrolami na mejah; 
ponovno poudarja, da je pomembno 
poslovnežem, akademikom, študentom in 
predstavnikom civilne družbe iz Turčije 
olajšati dostop do EU; podpira 
prizadevanja Komisije in držav članic za 
uvedbo vizumskega zakonika, 
harmonizacijo in poenostavitev vizumskih 
zahtev ter vzpostavitev središč za izdajanje 
vizumov v Turčiji; ponovno opozarja 
države članice na njihove obveznosti po 
pridružitvenem sporazumu v skladu s 
sodbo Sodišča Evropske unije z dne 19. 
februarja 2009 v zadevi Soysal;

Or. en

Predlog spremembe 105
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti po pridružitvenem sporazumu v 
skladu v skladu s sodbo Sodišča Evropske 
unje z dne 19. februarja 2009 v zadevi 
Soysal;

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval 
Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi 
bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o 
ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj 
nemudoma podpiše in prične izvajati 
sporazum o ponovnem sprejemu ter 
zagotovi, da se, dokler ta sporazum ne 
prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi 
dvostranski sporazumi; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih 
tranzitnih držav za nezakonito priseljevanje 
v EU ter poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah; ponovno poudarja, 
da je pomembno poslovnežem, 
akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do 
EU; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic za uvedbo vizumskega 
zakonika, harmonizacijo in poenostavitev 
vizumskih zahtev ter vzpostavitev središč 
za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno 
opozarja države članice na njihove zaveze 
po pridružitvenem sporazumu v skladu s 
sodbo Sodišča Evropske unije z dne 19. 
februarja 2009 v zadevi Soysal;

Or. en

Predlog spremembe 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 3a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. je začuden nad poročilom o 
doseženem napredku, ki ga je objavila 
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turška vlada in v katerem se 
samoocenjuje;

Or. nl

Predlog spremembe 107
Emine Bozkurt
Predlog resolucije
Odstavek 3a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba nujno sprejeti 
osnutek zakona o tujcih in mednarodni 
zaščiti, s sprejetjem katerega se odlaša; je 
zaskrbljen zaradi razmer pri dostopu do 
mednarodne zaščite na kopenskih mejnih 
prehodih in v tranzitnih območjih 
letalskih družb;

Or. en

Predlog spremembe 108
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 3a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. izraža zaskrbljenost zaradi 
samovoljnega onemogočanja vlog za azil 
in vračanja beguncev, iskalcev azila in 
drugih ljudi, ki bi utegnili potrebovati 
zaščito; poziva vlado, naj zakonodajo o 
priporu, ki jo je Evropsko sodišče za 
človekove pravice v zadevi Abdolkhani in 
Karimina proti Turčiji označilo za 
nezakonito, uskladi z mednarodnimi 
standardi; poziva veliko narodno 
skupščino Turčije, naj sprejme celovit 
zakon v skladu z mednarodnimi standardi 
o varstvu in sprejemu, da se na območju 
turške jurisdikcije brez diskriminacije 
zaščitijo pravice vseh beguncev, iskalcev 
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azila in drugih ljudi, ki bi utegnili 
potrebovati zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 109
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 3a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ponovno opozarja države članice na 
njihove obveznosti uvajanja izvzetja iz 
vizumskih obveznosti po pridružitvenem 
sporazumu v skladu s sodbo Sodišča 
Evropske unije z dne 19. februarja 2009 v 
zadevah Soysal in Savatli;

Or. en

Predlog spremembe 110
Emine Bozkurt
Predlog resolucije
Odstavek 3b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj sprejme vse 
potrebne ukrepe, s katerimi bi zagotovila, 
da države članice ne bodo dodatno kratile 
pravic socialnega varstva turških delavcev 
v EU na podlagi sklepa Sveta z dne 6. 
decembra 2012, dokler ne bodo pogajanja 
s Turčijo o morebitnem novem besedilu, 
ki bi zamenjalo sklep Pridružitvenega 
sveta EU-Turčija št. 3/80, prešla v 
zaključno fazo, saj se morata tako EU kot 
Turčija dogovoriti o skupnem besedilu, da 
bo pravno zavezujoče;

Or. en
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Predlog spremembe 111
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 3b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. opozarja, da so nezakoniti tokovi 
priseljevanja, ki prihajajo iz Turčije in 
dosegajo zunanje meje EU, vzrok za skrb; 
upošteva ukrepe, s katerimi želi Turčija 
preprečiti te tokove in se odločno spopasti 
z njimi; poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z EU v zvezi z upravljanjem 
migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in 
kontrolami na mejah;

Or. en

Predlog spremembe 112
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
odboru za njegovo zavezanost novi ustavi 
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava 
ključna vprašanja, kot so (i) delitev oblasti 
in ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii) 
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal osnovne pravice vseh 
državljanov in (iv) vključujoče 
pojmovanje državljanstva;

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 113
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
odboru za njegovo zavezanost novi ustavi 
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii) 
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal osnovne pravice vseh 
državljanov in (iv) vključujoče pojmovanje 
državljanstva;

4. priznava zavezanost ustavnega 
spravnega odbora novi ustavi ter poudarja 
potrebo po vključujočem procesu
posvetovanja s civilno družbo, ki bi odražal 
raznolikost turške družbe; spodbuja odbor, 
naj nadaljuje svoje delo ter naj na 
vključujoč in reprezentativen način ter v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii) 
vključujoč sistem upravljanja, ki bi vsem 
državljanom zagotavljal človekove pravice 
in temeljne svoboščine in (iv) vključujoče 
pojmovanje državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 114
Jelko Kacin
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
odboru za njegovo zavezanost novi ustavi
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii) 
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal osnovne pravice vseh 
državljanov in (iv) vključujoče pojmovanje 
državljanstva;

4. je seznanjen z zavezanostjo ustavnega 
spravnega odbora oblikovanju nove 
ustave ter z vključujočim procesom 
posvetovanja s civilno družbo, ki je odražal 
raznolikost turške družbe; je kljub temu 
zaskrbljen, ker odbor doslej očitno ni 
dosegel napredka; spodbuja odbor, naj 
preveri svoje delovne metode, da bi 
poskusili doseči pristno ter na 
kompromisu temelječe soglasje, ter naj 
kolegialno in v skladu z vrednotami EU 
obravnava ključna vprašanja, kot so (i) 
delitev oblasti in ustrezen sistem zavor in 
ravnovesij, (ii) razmerja med državo, 
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družbo in vero, (iii) vključujoč sistem 
upravljanja, ki bi zagotavljal osnovne 
pravice vseh državljanov in (iv) 
vključujoče pojmovanje državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 115
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Sarah Ludford, 
Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
odboru za njegovo zavezanost novi ustavi
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii) 
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal osnovne pravice vseh 
državljanov in (iv) vključujoče pojmovanje 
državljanstva;

4. je seznanjen z zavezanostjo ustavnega 
spravnega odbora oblikovanju nove 
ustave ter z vključujočim procesom 
posvetovanja s civilno družbo, ki je odražal 
raznolikost turške družbe; je kljub temu 
zaskrbljen, ker odbor doslej očitno ni 
dosegel napredka; spodbuja odbor, naj 
preveri svoje delovne metode, da bi 
poskusili doseči pristno ter na 
kompromisu temelječe soglasje, ter naj 
kolegialno in v skladu z vrednotami EU 
obravnava ključna vprašanja, kot so (i) 
delitev oblasti in ustrezen sistem zavor in 
ravnovesij, (ii) razmerja med državo, 
družbo in vero, (iii) vključujoč sistem 
upravljanja, ki bi zagotavljal osnovne 
pravice vseh državljanov in (iv) 
vključujoče pojmovanje državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 116
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
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odboru za njegovo zavezanost novi ustavi 
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii) 
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal osnovne pravice vseh 
državljanov in (iv) vključujoče pojmovanje 
državljanstva;

odboru za njegovo zavezanost novi ustavi 
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
številnimi zainteresiranimi stranmi, tudi 
političnimi strankami, ki niso zastopane v 
parlamentu, in nemuslimanskimi 
manjšinami, ki ustrezno odraža
raznolikost turške družbe; spodbuja odbor, 
naj nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno 
in v skladu z vrednotami EU obravnava 
ključna vprašanja, kot so (i) delitev oblasti 
in ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii) 
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal osnovne pravice vseh 
državljanov in (iv) vključujoče pojmovanje 
državljanstva; 

Or. en

Predlog spremembe 117
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
odboru za njegovo zavezanost novi ustavi 
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii)
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal osnovne pravice vseh 
državljanov in (iv) vključujoče pojmovanje 
državljanstva;

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
odboru za njegovo zavezanost novi ustavi 
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii)
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal temeljne pravice vseh 
državljanov in (iii) vključujoče pojmovanje 
državljanstva;

Or. en
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Predlog spremembe 118
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
odboru za njegovo zavezanost novi ustavi 
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii) 
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal osnovne pravice vseh 
državljanov in (iv) vključujoče pojmovanje 
državljanstva;

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
odboru za njegovo zavezanost novi ustavi 
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii) 
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal osnovne pravice vseh 
državljanov in (iv) vključujoče pojmovanje 
državljanstva; poziva vse politične stranke 
in udeležene akterje, naj konstruktivno 
pristopijo k pogajanjem o novi ustavi;

Or. en

Predlog spremembe 119
Alexander grof Lambsdorfski
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
odboru za njegovo zavezanost novi ustavi 
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
razmerja med državo, družbo in vero, (iii) 
vključujoč sistem upravljanja, ki bi 
zagotavljal osnovne pravice vseh 
državljanov in (iv) vključujoče pojmovanje 

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu 
odboru za njegovo zavezanost novi ustavi 
ter za vključujoč proces posvetovanja s 
civilno družbo, ki je odražal raznolikost 
turške družbe; spodbuja odbor, naj 
nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v 
skladu z vrednotami EU obravnava ključna 
vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in 
ustrezen sistem zavor in ravnovesij, (ii) 
zaščita demokratične in sekularne narave 
države ter razmerij med državo, družbo in 
vero, (iii) vključujoč sistem upravljanja, ki 
bi vsem državljanom zagotavljal temeljne
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državljanstva; pravice in svoboščine in (iv) vključujoče 
pojmovanje državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 120
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba napredovati pri 
izvrševanju ustavnih sprememb iz leta 
2010, zlasti pri sprejetju zakonov o varstvu 
osebnih podatkov ter o vojaškem sodstvu;

5. poudarja, da je treba dodatno 
napredovati pri izvrševanju ustavnih 
sprememb iz leta 2010, zlasti pri sprejetju 
zakonov o varstvu osebnih podatkov ter o 
vojaškem sodstvu; ugotavlja, da so 
prisotnost in pooblastila pravosodnega 
ministra in njegovega podsekretarja v 
višjem sodnem svetu vzrok za precejšnje 
skrbi glede neodvisnosti sodstva; 

Or. en

Predlog spremembe 121
Emine Bozkurt
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba napredovati pri 
izvrševanju ustavnih sprememb iz leta 
2010, zlasti pri sprejetju zakonov o varstvu 
osebnih podatkov ter o vojaškem sodstvu;

5. poudarja, da je treba napredovati pri 
izvrševanju ustavnih sprememb iz leta 
2010, zlasti pri sprejetju zakonov o varstvu 
osebnih podatkov ter o vojaškem sodstvu, 
pa tudi zakonov o uvedbi ukrepov, s 
katerimi bi prispevali k uresničevanju 
enakosti spolov;

Or. en
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Predlog spremembe 122
Ria Oomen-Ruijten
Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba napredovati pri 
izvrševanju ustavnih sprememb iz leta 
2010, zlasti pri sprejetju zakonov o varstvu 
osebnih podatkov ter o vojaškem sodstvu;

5. poudarja, da je treba napredovati pri 
izvrševanju ustavnih sprememb iz leta 
2010, zlasti pri sprejetju zakonov o varstvu 
osebnih podatkov ter o vojaškem sodstvu; 
pozdravlja začetek veljavnosti zakonodaje, 
ki zagotavlja pravico do posameznih vlog 
pri ustavnem sodišču, kot je predvideno v 
ustavnih spremembah iz leta 2010;

Or. en

Predlog spremembe 123
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 5a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. zahteva pojasnila o tem, kako se bo 
delo odbora preneslo v prakso, če se 
upošteva dejstvo, da sedanja ustava (člen 
175) omogoča zgolj spremembo 
obstoječega besedila;

Or. en

Predlog spremembe 124
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja 

črtano
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pomen podpore in zavezanosti procesu 
reforme, zlasti dragocenemu pravnemu 
okviru, ki bi zaščitil in okrepil človekove 
pravice, vseh političnih strank, izraža 
pohvalo delu preiskovalnega odbora za 
človekove pravice in poziva, naj ima odbor 
za harmonizacijo z EU pomembnejšo 
vlogo, da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom 
ali evropskimi standardi med 
zakonodajnim postopkom;

Or. nl

Predlog spremembe 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja pomen 
podpore in zavezanosti procesu reforme, 
zlasti dragocenemu pravnemu okviru, ki bi 
zaščitil in okrepil človekove pravice, vseh 
političnih strank, izraža pohvalo delu 
preiskovalnega odbora za človekove 
pravice in poziva, naj ima odbor za 
harmonizacijo z EU pomembnejšo vlogo, 
da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ali 
evropskimi standardi med zakonodajnim 
postopkom;

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja
potrebo po njeni aktivni zavezanosti 
procesu reforme, zlasti dragocenemu 
pravnemu okviru, ki bi zaščitil in okrepil 
človekove pravice vseh skupnosti, izraža 
pohvalo delu preiskovalnega odbora za 
človekove pravice in poziva, naj ima odbor 
za harmonizacijo z EU pomembnejšo 
vlogo, da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ali 
evropskimi standardi med zakonodajnim 
postopkom;

Or. de

Predlog spremembe 126
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Odstavek 6



PE504.377v01-00 66/112 AM\926673SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja pomen 
podpore in zavezanosti procesu reforme, 
zlasti dragocenemu pravnemu okviru, ki bi 
zaščitil in okrepil človekove pravice, vseh 
političnih strank, izraža pohvalo delu 
preiskovalnega odbora za človekove 
pravice in poziva, naj ima odbor za 
harmonizacijo z EU pomembnejšo vlogo, 
da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ali 
evropskimi standardi med zakonodajnim 
postopkom;

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja pomen 
podpore in zavezanosti vseh političnih 
strank procesu reforme, zlasti 
dragocenemu pravnemu okviru, ki bi 
zaščitil in okrepil temeljne pravice vseh 
skupnosti in državljanov; ponavlja pozive 
iz svojih prejšnjih resolucij, naj se 
reformira volilni sistem, tako da se zniža 
10-odstotni prag za zastopanost v 
parlamentu, kar bi okrepilo 
večstrankarstvo in bolje odražalo 
pluralizem turške družbe; izraža pohvalo 
delu preiskovalnega odbora za človekove 
pravice in poziva, naj ima odbor za 
harmonizacijo z EU pomembnejšo vlogo, 
da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ali 
evropskimi standardi med zakonodajnim 
postopkom;

Or. en

Predlog spremembe 127
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Andrew Duff
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja pomen 
podpore in zavezanosti procesu reforme, 
zlasti dragocenemu pravnemu okviru, ki bi 
zaščitil in okrepil človekove pravice, vseh 
političnih strank, izraža pohvalo delu 
preiskovalnega odbora za človekove 
pravice in poziva, naj ima odbor za 
harmonizacijo z EU pomembnejšo vlogo, 
da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ali 

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja pomen 
podpore in zavezanosti vseh političnih 
strank procesu reforme, zlasti 
dragocenemu pravnemu okviru, ki bi 
zaščitil in okrepil temeljne pravice vseh 
skupnosti ter znižal prag za nove politične 
stranke; izraža pohvalo delu 
preiskovalnega odbora za človekove 
pravice in poziva, naj ima odbor za 
harmonizacijo z EU pomembnejšo vlogo, 
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evropskimi standardi med zakonodajnim 
postopkom;

da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ali 
evropskimi standardi med zakonodajnim
postopkom;

Or. en

Predlog spremembe 128
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja pomen 
podpore in zavezanosti procesu reforme, 
zlasti dragocenemu pravnemu okviru, ki bi 
zaščitil in okrepil človekove pravice, vseh 
političnih strank, izraža pohvalo delu 
preiskovalnega odbora za človekove 
pravice in poziva, naj ima odbor za 
harmonizacijo z EU pomembnejšo vlogo, 
da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ali
evropskimi standardi med zakonodajnim 
postopkom;

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja pomen 
podpore in zavezanosti vseh političnih 
strank procesu reforme, zlasti 
dragocenemu pravnemu okviru, ki bi 
zaščitil in okrepil temeljne pravice vseh 
državljanov; izraža pohvalo delu 
preiskovalnega odbora za človekove 
pravice in poziva, naj ima odbor za 
harmonizacijo z EU pomembnejšo vlogo, 
da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ali 
evropskimi standardi med zakonodajnim 
postopkom;

Or. en

Predlog spremembe 129
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja pomen 
podpore in zavezanosti procesu reforme, 
zlasti dragocenemu pravnemu okviru, ki bi 

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne 
skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in poudarja pomen 
podpore in zavezanosti vseh političnih 
strank procesu reforme, zlasti 
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zaščitil in okrepil človekove pravice, vseh 
političnih strank, izraža pohvalo delu 
preiskovalnega odbora za človekove 
pravice in poziva, naj ima odbor za 
harmonizacijo z EU pomembnejšo vlogo, 
da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ali 
evropskimi standardi med zakonodajnim 
postopkom;

dragocenemu pravnemu okviru, ki bi 
zaščitil in okrepil temeljne pravice vseh 
skupnosti in državljanov; izraža pohvalo 
delu preiskovalnega odbora za človekove 
pravice in poziva, naj ima odbor za 
harmonizacijo z EU pomembnejšo vlogo, 
da bi se spodbudila uskladitev nove 
zakonodaje z evropskim pravnim redom ali 
evropskimi standardi med zakonodajnim 
postopkom;

Or. en

Predlog spremembe 130
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) vprašanja v 
zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih 
dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da 
bi se obvarovala svoboda izražanja, (b) 
težavo predolgega trajanja pripora pred 
sojenjem in (c) dejstvo, da je treba 
zagovornikom nujno omogočiti dostop do 
spisa tožilstva;

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform, ki jih je 2. julija 2012 sprejela 
Velika narodna skupščina Turčije, in 
konkretne reforme na področju turškega 
kazenskega zakonika, zakonika o 
kazenskem postopku, protiterorističnega 
zakonika, izvršilne in stečajne zakonodaje, 
medijske zakonodaje, zakona o državnem 
svetu, zakona o upravnem postopku, 
zakona o forenzičnem znanstvenem 
inštitutu, zakona o kasacijskem sodišču, 
zakona o sodnikih in tožilcih, zakona o 
prekrških in zakona o kazenski evidenci, 
saj gre za pomemben korak v smeri 
celovitega procesa reform na področju 
sodstva in temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) vprašanja v 
zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih 
dejanj iz kazenskega zakonika ali
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi 
se obvarovala svoboda izražanja, (b) težavo 
predolgega trajanja pripora pred sojenjem 
in (c) dejstvo, da je treba zagovornikom 
nujno omogočiti dostop do spisa tožilstva;

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) preširoko 
opredelitev kaznivih dejanj, zlasti glede 
tega, kaj je po kazenskem in 
protiterorističnem zakoniku teroristično 
dejanje, pri čemer je nujno treba jasno 
razmejiti med spodbujanjem terorizma in 
spodbujanjem nasilja ter izražanjem 
nenasilnih idej v skladu s sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice, 
da bi se obvarovala svoboda izražanja in 
medijev, (b) postopke, vključno z 
neodvisnim in nepristranskim 
tolmačenjem pravnih določb, pri čemer bi 
se spoštovale temeljne pravice, na primer, 
da se zagovornikom omogoči dostop do 
spisa tožilstva, in obravnavali pomisleki 
glede kakovosti in doslednosti dokazov, (c) 
učinkovitost, na primer sodne zaostanke, 
ki skupaj s postopkovnimi zahtevami 
povzročajo težave, kot je čezmerno 
trajanje pripora pred sojenjem;

Or. en

Predlog spremembe 132
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
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ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) vprašanja v 
zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih 
dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi 
se obvarovala svoboda izražanja, (b) 
težavo predolgega trajanja pripora pred 
sojenjem in (c) dejstvo, da je treba 
zagovornikom nujno omogočiti dostop do 
spisa tožilstva;

ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) zlorabo 
protiterorističnih zakonov za politično 
obarvan pregon kritikov, novinarjev in 
opozicijskih poslancev, ne da bi se s 
svobodnim in pravičnim sojenjem 
dokazala utemeljenost obtožb, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi 
se obvarovala svoboda izražanja, (b) 
težavo predolgega trajanja pripora pred 
sojenjem in (c) dejstvo, da je treba 
zagovornikom nujno omogočiti dostop do 
spisa tožilstva;

Or. en

Predlog spremembe 133
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) vprašanja v 
zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih 
dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi 
se obvarovala svoboda izražanja, (b) 
težavo predolgega trajanja pripora pred 
sojenjem in (c) dejstvo, da je treba 
zagovornikom nujno omogočiti dostop do 
spisa tožilstva;

7. poudarja, da je reforma turškega 
pravosodnega sistema v središču 
prizadevanj za demokratično 
konsolidacijo v Turčiji; poudarja, da 
turški pravosodni sistem še vedno pestijo 
čezmerna delovna obremenitev, 
nezadostna neodvisnost in pomanjkanje 
objektivnosti;  pozdravlja tretji sveženj 
pravosodnih reform kot korak v smeri 
celovitega procesa reforme na področju 
sodstva in temeljnih pravic; poudarja, da 
je bil na področjih usposabljanja 
poslancev o pravosodju in tehnološke 
infrastrukture pravosodnega sistema 
dosežen precejšen napredek;  vendar 
poudarja, da je ključnega pomena 
nadaljevati proces reforme s četrtim 
svežnjem pravosodnih reform, ki bi 
obravnaval (a) vprašanja v zvezi s 
preširoko opredelitvijo kaznivih dejanj iz 
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kazenskega zakonika ali protiterorističnega 
zakonika, pri čemer je nujno treba jasno 
razmejiti med spodbujanjem terorizma in 
spodbujanjem nasilja ter izražanjem 
nenasilnih idej, da bi se obvarovala 
svoboda izražanja, (b) težavo predolgega 
trajanja pripora pred sojenjem, (c) dejstvo, 
da je treba zagovornikom nujno omogočiti 
dostop do spisa tožilstva, in (d) potrebo po 
odpravi vsakršnih posebnih sodišč in 
zadev, ki jih ta sodišča obravnavajo;

Or. en

Predlog spremembe 134
Ria Oomen-Ruijten
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) vprašanja v 
zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih 
dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi 
se obvarovala svoboda izražanja, (b) 
težavo predolgega trajanja pripora pred 
sojenjem in (c) dejstvo, da je treba 
zagovornikom nujno omogočiti dostop do 
spisa tožilstva;

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) vprašanja v 
zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih 
dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi 
se obvarovala svoboda izražanja, (b) 
težavo predolgega trajanja pripora pred 
sojenjem in (c) dejstvo, da je treba 
zagovornikom nujno omogočiti dostop do 
spisa tožilstva; poudarja, da je reforma 
sodstva nujen pogoj za uspeh prizadevanj 
za posodobitev Turčije in da mora taka 
reforma voditi v sodoben, učinkovit ter 
popolnoma neodvisen in nepristranski 
pravosodni sistem, ki vsem državljanom 
zagotavlja pravico do sodnega postopka; v 
zvezi s tem opozarja zlasti na sodni 
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postopek proti Pinar Selek, ki je trajal 
skoraj 15 let in ga je kazensko sodišče št. 
12 v Istanbulu 24. januarja 2013 kljub 
trem sklepom o oprostitvi končalo z 
izrekom dosmrtne zaporne kazni;

Or. en

Predlog spremembe 135
Kristian Vigenin
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) vprašanja v 
zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih 
dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi 
se obvarovala svoboda izražanja, (b) 
težavo predolgega trajanja pripora pred 
sojenjem in (c) dejstvo, da je treba 
zagovornikom nujno omogočiti dostop do 
spisa tožilstva;

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) vprašanja v 
zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih 
dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi 
se obvarovala svoboda izražanja, (b) 
težavo predolgega trajanja pripora pred 
sojenjem in (c) dejstvo, da je treba 
zagovornikom nujno omogočiti dostop do 
spisa tožilstva; pozdravlja spremembe 
zakonika o kazenskem postopku in zakona 
o izvrševanju kazenskih in varnostnih 
ukrepov, ki sedaj omogočata uporabo 
maternega jezika na sodiščih, in se veseli 
hitrega začetka izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 136
Hélène Flautre, Franziska Keller



AM\926673SL.doc 73/112 PE504.377v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) vprašanja v 
zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih 
dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi 
se obvarovala svoboda izražanja, (b) 
težavo predolgega trajanja pripora pred 
sojenjem in (c) dejstvo, da je treba 
zagovornikom nujno omogočiti dostop do 
spisa tožilstva;

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih 
reform kot korak v smeri celovitega 
procesa reforme na področju sodstva in 
temeljnih pravic; vendar poudarja, da je 
ključnega pomena nadaljevati proces 
reforme s četrtim svežnjem pravosodnih 
reform, ki bi obravnaval (a) vprašanja v 
zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih 
dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med 
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi 
se obvarovale svoboda izražanja, svoboda 
zbiranja ter pravica do stavke in 
kolektivnih pogajanj, (b) težavo 
predolgega trajanja pripora pred sojenjem 
in (c) dejstvo, da je treba zagovornikom 
nujno omogočiti dostop do spisa tožilstva;

Or. en

Predlog spremembe 137
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake
Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je reforma pravosodnega 
sistema nujen pogoj za uspeh prizadevanj 
Turčije za posodobitev in da mora taka 
reforma voditi v sodoben, učinkovit ter 
popolnoma neodvisen in nepristranski 
pravosodni sistem, ki vsem državljanom 
zagotavlja pravico do sodnega postopka;

Or. en
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Predlog spremembe 138
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da določbe v turškem 
protiterorističnem zakonu in členu 220 
turškega kazenskega zakonika omogočajo 
zelo široko tolmačenje, zlasti v primerih, 
ko članstvo v terorističnih organizacijah 
ni bilo dokazano in ko se samo ocenjuje, 
da je dejanje ali izjava v skladu s cilji 
teroristične organizacije; poziva turške 
oblasti, naj sprejmejo zakonodajne ukrepe 
ter pri tem upoštevajo sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
(Güzel in Özer proti Turčiji, sodba z dne 
6. julija 2010), priporočilo št. 1426 (1999) 
parlamentarne skupščine Sveta Evrope 
(Evropske demokracije v obračunu s 
terorizmom) in smernice odbora ministrov 
Sveta Evrope o človekovih pravicah in 
boju proti terorizmu (11. julij 2002); 

Or. en

Predlog spremembe 139
Ria Oomen-Ruijten
Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja sprejetje in začetek 
veljavnosti zakonodaje, ki zagotavlja 
pravico do obrambe na turških sodiščih v 
vseh drugih jezikih, ne samo turščini; je 
zadovoljen, da je 19. januarja začel veljati 
zakon o plačilu odškodnine za dolge 
sodne postopke in pozne, delne ali 
neizvršilne sodbe, ter izraža upanje, da 
bodo predvidena notranja pravna sredstva 
zmanjšala število zadev proti Turčiji, ki jih 
trenutno obravnava Evropsko sodišče za 
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človekove pravice;   

Or. en

Predlog spremembe 140
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, kako pomembno je 
nadaljevati proces reforme ter pripraviti 
in čim prej uzakoniti četrti sveženj 
pravosodnih reform, ki bi obravnaval (a) 
vprašanja v zvezi s široko opredelitvijo 
kaznivih dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je 
nujno treba jasno razmejiti med
spodbujanjem terorizma in spodbujanjem 
nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da 
bi se obvarovala svoboda izražanja, (b) 
težavo predolgega trajanja pripora pred 
sojenjem in (c) dejstvo, da je treba 
zagovornikom nujno omogočiti dostop do 
spisa tožilstva;

Or. en

Predlog spremembe 141
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. je zaskrbljen zaradi sodnih postopkov, 
ki potekajo, in dolgih obdobij pripora pred 
sojenjem, ki zadevajo aktiviste, odvetnike, 
novinarje in opozicijske poslance, 
izvoljene v Veliko narodno skupščino 
Turčije, saj gre pri tem za vmešavanje v 
zakonite politične dejavnosti ter pravico 
do političnega združevanja in 
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udejstvovanja; pozdravlja, da je parlament 
izglasoval ukinitev posebnih sodišč, ki jih 
je leta 2005 ustanovila turška vlada, a 
obžaluje, da zaprtje ne bo vplivalo na 
kazenske postopke, ki so v teku; 

Or. en

Predlog spremembe 142
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. glede tega kritizira aretacije študentov 
(vključno s francosko-turško državljanko 
Sevil Sevimli), ki so sodelovali na mirnem 
protestu in uporabljali nenasilne ideje pri 
demonstraciji v podporo svobodi 
izobraževanja in svobodi mnenja;

Or. de

Predlog spremembe 143
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Niki Cavela (Niki Tzavela), Nikolaos Salavrakos, 
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Michèle Rivasi
Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. izraža zaskrbljenost zaradi večjega 
števila nedavnih ubojev, turških 
državljanov armenskega porekla, zlasti 
štirih starejših žensk v Istanbulu, saj ta 
dejanja ne pripomorejo k turškim 
prizadevanjem za pristop k EU; poziva 
turško vlado, naj v skladu z 
demokratičnimi pravnimi postopki, ki 
izvirajo iz vseh ustreznih mednarodnih 
konvencij o spoštovanju človekovih 
pravic, natančno preišče zadevo;
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Predlog spremembe 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva turško vlado, naj, če želi 
povečati učinkovitost sodnih postopkov in 
se posvetiti ponavljajočim se sodnim 
zaostankom, čim prej omogoči začetek 
delovanja regionalnih pritožbenih sodišč, 
ki bi morala v skladu z zakonom začeti 
delovati junija 2007, in naj se osredotoči 
na usposabljanje sodnikov in tožilcev v ta 
namen;

Or. en

Predlog spremembe 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz
Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. je močno zaskrbljen zaradi resne, 
stalne in večplastne politične 
diskriminacije, s katero se v letu 2012 
sooča prokurdska opozicijska stranka 
BDP, vključno z ukinitvijo poslanske 
imunitete za več poslancev, izvoljenih v 
Veliko narodno skupščino Turčije, in 
grožnjami o razpustitvi stranke;  globoko 
obžaluje škodo, nastalo zaradi aretacije 
več tisoč aktivistov iz vrst BDP in drugih 
aktivistov ter njihovega večletnega 
pridržanja pred sojenjem, in poziva turško 
vlado, naj nujno spremeni zakonodajo in 
uredi sodstvo, da bo mogoče odpraviti 
nastalo škodo; 



PE504.377v01-00 78/112 AM\926673SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek
Predlog resolucije
Odstavek 7b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. meni, da sodba v zadevi Pinar Selek z 
dne 24. januarja 2013 nazorno prikazuje 
pomanjkljivosti v turškem pravosodnem 
sistemu in slabosti preiskav v Turčiji; 
meni, da je to sojenje preizkus za pravno 
državo in verodostojnost sodstva v Turčiji;

Or. en

Predlog spremembe 147
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 7b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. pozdravlja začetek veljavnosti zakona 
o ustanovitvi spravnega odbora, s katerim 
bi v skladu z načeli Evropskega sodišča za 
človekove pravice vzpostavili notranje 
pravno sredstvo za odpravo čezmernega 
trajanja sodnih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera
Predlog resolucije
Odstavek 7b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. je seznanjen s tem, da bo ad hoc 
delegacija za opazovanje sodnih 
postopkov proti novinarjem v Turčiji še 
naprej spremljala sojenja novinarjem in 
pravosodne reforme v Turčiji za 
obravnavo svobode izražanja in medijev; 

Or. en

Predlog spremembe 149
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 7c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. pozdravlja dejstvo, da je velika 
narodna skupščina Turčije 24. januarja 
2013 sprejela zakon o zagotavljanju 
obrambe v izbranem jeziku v sodnih 
postopkih;

Or. en

Predlog spremembe 150
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann, Cecilia 
Wikström, Ana Gomes
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. spodbuja Turčijo, naj sprejme akcijski 
načrt za človekove pravice, ki ga je 
pripravilo ministrstvo za pravosodje v 
sodelovanju s Svetom Evrope in ki temelji 
na sodni praksi Evropskega sodišča za 
človekove pravice (ESČP), da bi se tako 
obravnavala vprašanja, ki jih je ESČP 
izpostavilo v svojih sodbah, ko je bilo 
ugotovljeno, da je Turčija kršila določbe 

8. spodbuja Turčijo, naj sprejme akcijski 
načrt za človekove pravice, ki ga je 
pripravilo ministrstvo za pravosodje v 
sodelovanju s Svetom Evrope in ki temelji 
na sodni praksi Evropskega sodišča za 
človekove pravice (ESČP), da bi se tako 
obravnavala vprašanja, ki jih je ESČP 
izpostavilo v svojih sodbah, ko je bilo 
ugotovljeno, da je Turčija kršila določbe 
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Evropske konvencije o človekovih 
pravicah (EKČP); podpira ministrstvo za 
pravosodje in visoki sodni in tožilski svet 
pri usposabljanju sodnikov in tožilcev na 
področju človekovih pravic; pozdravlja 
dejstvo, da je visoki sodni in tožilski svet 
uvedel nova merila ocenjevanja za sodnike 
in tožilce, s katerimi se nagrajuje 
spoštovanje določb EKČP in sodb ESČP;

Evropske konvencije o človekovih 
pravicah (EKČP); poziva Turčijo, naj 
okrepi prizadevanja za celotno izvajanje 
sodne prakse Evropskega sodišča za 
človekove pravice, ter podpira ministrstvo 
za pravosodje in visoki sodni in tožilski 
svet pri usposabljanju sodnikov in tožilcev 
na področju človekovih pravic; pozdravlja 
dejstvo, da je visoki sodni in tožilski svet 
uvedel nova merila ocenjevanja za sodnike 
in tožilce, s katerimi se nagrajuje 
spoštovanje določb EKČP in sodb ESČP;

Or. en

Predlog spremembe 151
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. spodbuja Turčijo, naj sprejme akcijski 
načrt za človekove pravice, ki ga je 
pripravilo ministrstvo za pravosodje v 
sodelovanju s Svetom Evrope in ki temelji 
na sodni praksi Evropskega sodišča za 
človekove pravice (ESČP), da bi se tako 
obravnavala vprašanja, ki jih je ESČP 
izpostavilo v svojih sodbah, ko je bilo 
ugotovljeno, da je Turčija kršila določbe 
Evropske konvencije o človekovih 
pravicah (EKČP); podpira ministrstvo za 
pravosodje in visoki sodni in tožilski svet 
pri usposabljanju sodnikov in tožilcev na 
področju človekovih pravic; pozdravlja 
dejstvo, da je visoki sodni in tožilski svet 
uvedel nova merila ocenjevanja za sodnike 
in tožilce, s katerimi se nagrajuje 
spoštovanje določb EKČP in sodb ESČP;

8. spodbuja Turčijo, naj sprejme akcijski 
načrt za človekove pravice, ki ga je 
pripravilo ministrstvo za pravosodje v 
sodelovanju s Svetom Evrope in ki temelji 
na sodni praksi Evropskega sodišča za 
človekove pravice (ESČP), da bi se tako 
obravnavala vprašanja, ki jih je ESČP 
izpostavilo v svojih sodbah, ko je bilo 
ugotovljeno, da je Turčija kršila določbe 
Evropske konvencije o človekovih 
pravicah (EKČP), ter poziva k izvršitvi teh 
sodb; podpira ministrstvo za pravosodje in 
visoki sodni in tožilski svet pri 
usposabljanju sodnikov in tožilcev na 
področju človekovih pravic; pozdravlja 
dejstvo, da je visoki sodni in tožilski svet 
uvedel nova merila ocenjevanja za sodnike 
in tožilce, s katerimi se nagrajuje 
spoštovanje določb EKČP in sodb ESČP;

Or. en
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Predlog spremembe 152
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou))
Predlog resolucije
Odstavek 8a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
prakse kazenskega pregona zagovornikov 
človekovih pravic, aktivistov in 
novinarjev, ki objavljajo dokaze o kršitvah 
človekovih pravic ali opozarjajo na druga 
vprašanja v javnem interesu; meni, da je 
kriminalizacija mnenj ena glavnih ovir za 
celovito varstvo človekovih pravic v 
Turčiji;

Or. en

Predlog spremembe 153
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène 
Flautre, Richard Howitt
Predlog resolucije
Odstavek 8a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba zagotoviti 
učinkovito zaščito za zagovornike 
človekovih pravic; izraža zaskrbljenost 
zaradi stalnih sodnih postopkov proti 
zagovornikom človekovih pravic in 
stalnega pregona teh zagovornikov; v 
zvezi s tem opozarja zlasti na sodni 
postopek proti pisateljici, sociologinji in 
feministki Pinar Selek, ki je trajal skoraj 
15 let in se je 24. januarja 2013 kljub trem 
sklepom o oprostitvi končal z izrekom 
dosmrtne zaporne kazni; strogo obsoja to 
odločitev in poudarja, da se zaradi 
dolgega trajanja sodnega postopka 
porajajo vprašanja o pravici do svobode in 
varnosti, pa tudi o pravici do poštenega 
sojenja, ki sta opredeljeni v členih 5 in 6 
Evropske konvencije o človekovih 
pravicah;
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Or. en

Predlog spremembe 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz
Predlog resolucije
Odstavek 8a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Turčijo, naj potrdi svojo 
zavezanost boju proti nekaznovanju ter 
okrepi prizadevanja za pristop k 
Rimskemu statutu Mednarodnega 
kazenskega sodišča in za to, da bi 
nacionalno zakonodajo v celoti uskladila z 
vsemi obveznostmi v okviru Rimskega 
statuta, tudi z vključitvijo določb o 
takojšnjem in polnem sodelovanju z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem ter 
določb za učinkovito preiskovanje in 
sodno preganjanje genocida, zločinov 
proti človečnosti in vojnih zločinov na 
nacionalnih sodiščih, ter naj pristopi k 
sporazumu o privilegijih in imunitetah 
Mednarodnega kazenskega sodišča; 

Or. en

Predlog spremembe 155
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen izvedbe 
reforme zakona o internetu in povečanja 
svobode medijev; poudarja, da je treba 
odpraviti omejitve turških državljanov pri 
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samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

dostopanju do informacij ter okrepiti to 
pravico; poudarja, da je treba opraviti 
nadaljnjo reformo zakonodaje, ki določa 
nesorazmerno visoke globe za medije, ki v 
nekaterih primerih vodijo k prenehanju 
delovanja ali samocenzuriranju;

Or. en

Predlog spremembe 156
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; globoko obžaluje stalni 
pregon novinarjev in stalno visoko število 
zaprtih novinarjev; poudarja pomen 
razveljavitve zakonodaje, ki določa 
nesorazmerno visoke globe za medije, ki v 
nekaterih primerih vodijo k prenehanju 
delovanja ali samocenzuriranju, ter nujno 
potrebo, da se opravi reforma zakona o 
internetu; poudarja, da je treba omejitve 
temeljnih svoboščin reševati v širšem 
okviru pravne države, tako glede vsebine 
kot uporabe zakona;

Or. en

Predlog spremembe 157
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; odločno kritizira veliko 
število zaprtih novinarjev in potekajoče 
sodne primere zoper kritičnim 
novinarjem, kar spodkopava svobodo 
mnenja in svobodo tiska; poudarja pomen 
razveljavitve zakonodaje, ki določa 
nesorazmerno visoke globe za medije, ki v 
nekaterih primerih vodijo k prenehanju 
delovanja ali samocenzuriranju, ter nujno 
potrebo, da se opravi reforma zakona o 
internetu;

Or. de

Predlog spremembe 158
Tunne Kelam
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; izraža globoko zaskrbljenost 
zaradi vedno večjega števila kršitev 
svobode izražanja in dejanskega 
nadaljnjega omejevanja te svobode;
poudarja pomen razveljavitve zakonodaje, 
ki določa nesorazmerno visoke globe za 
medije, ki v nekaterih primerih vodijo k 
prenehanju delovanja ali samocenzuriranju, 
ter nujno potrebo, da se opravi reforma 
zakona o internetu;

Or. en
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Predlog spremembe 159
Ismail Ertug
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije v zvezi z upravnim 
davkom, ki v nekaterih primerih vodijo k 
prenehanju delovanja ali samocenzuriranju, 
ter nujno potrebo, da se opravi reforma 
zakona o internetu;

Or. en

Predlog spremembe 160
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Andrew Duff
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da so svoboda 
izražanja, pluralnost medijev in digitalne 
svoboščine temeljni evropski vrednoti ter 
da zares demokratična družba zahteva 
pravo svobodo izražanja, vključno s 
pravico do nestrinjanja; poudarja pomen 
razveljavitve zakonodaje, ki določa 
nesorazmerno visoke globe za medije, ki v 
nekaterih primerih vodijo k prenehanju 
delovanja ali samocenzuriranju, ter nujno 
potrebo, da se opravi reforma zakona o
internetu;

Or. en



PE504.377v01-00 86/112 AM\926673SL.doc

SL

Predlog spremembe 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; ponovno poudarja pomen 
razveljavitve zakonodaje, ki določa 
nesorazmerno visoke globe za medije, ki v 
nekaterih primerih vodijo k prenehanju 
delovanja ali samocenzuriranju, ter nujno 
potrebo, da se opravi reforma zakona o 
internetu;

Or. nl

Predlog spremembe 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
davčne globe za medije, ki v nekaterih 
primerih vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

Or. en
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Predlog spremembe 163
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja posebno vlogo 
javnih medijev pri krepitvi demokracije in 
poziva oblasti, naj zagotovijo njihovo 
neodvisnost, trajnost in skladnost z 
evropskimi standardi; je zaskrbljen zaradi 
dejstva, da je bil znaten napredek, dosežen 
na tem področju s prejšnjimi reformami, 
izničen in da ima Turčija sedaj največje 
število sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice zaradi kršitev svobode 
izražanja med vsemi članicami Sveta 
Evrope; poudarja, da je treba spremeniti 
člena 26 in 28 ustave, ki omejujeta 
svobodo izražanja na osnovi nacionalne 
varnosti, javnega reda in nacionalne 
enotnosti, pa tudi, da je treba spremeniti 
določbe kazenskega zakonika ter 
protiterorističnega zakona, ki se 
uporabljata za omejevanje svobode 
govora; je zlasti zaskrbljen, da se kazenski 
zakonik in protiteroristični zakon 
uporabljata za pregon nenasilnih izjav, 
kadar naj bi te izjave podpirale cilje 
teroristične organizacije; poudarja pomen 
razveljavitve zakonodaje, ki določa 
nesorazmerno visoke globe za medije, ki v 
nekaterih primerih vodijo k prenehanju 
delovanja ali samocenzuriranju, ter nujno 
potrebo, da se opravi reforma zakona o 
internetu;

Or. en
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Predlog spremembe 164
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu; 
obžaluje, da številne zakonske določbe, na 
primer členi 301, 318, 220(6) v povezavi s 
členom 314(2), člena 285 in 288 
kazenskega zakonika, člena 6 in 7(2) 
protiterorističnega zakona in zakon 
št. 5651/2007 o internetu, še naprej 
omejujejo svobodo izražanja; ponovno 
poziva vlado, naj konča pregled pravnega 
okvira o svobodi izražanja ter ga brez 
odlašanja uskladi z Evropsko konvencijo 
o človekovih pravicah in s sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice; 
obžaluje zaradi tega nezakonit pregon 
novinarjev, pisateljev, založnikov, 
akademikov, zagovornikov človekovih 
pravic, miroljubnih protestnikov in 
aktivistov, uradnikov kurdskih političnih 
strank ter združenj;

Or. en

Predlog spremembe 165
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu; vztraja, 
da bi bilo treba vse sodne postopke proti 
novinarjem izvesti pregledno, ob 
upoštevanju pravne države in ob 
zagotavljanju primernih pogojev, kot so 
zagotovitev kraja, primernega vrsti
obravnave, posredovanje točnih 
dobesednih zapisov priprtim osebam ter 
zagotovitev informacij novinarjem v zvezi 
z obtožbami, vloženimi proti njim;

Or. en

Predlog spremembe 166
Ria Oomen-Ruijten
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je večina 
medijev v lasti velikih konglomeratov ter 
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združenih v te konglomerate, pri čemer 
številni različni interesi presegajo prosti 
pretok informacij in zamisli; ponavlja svoj 
poziv k sprejetju novega zakona o medijih, 
ki mora med drugim obravnavati 
vprašanja neodvisnosti, lastništva in 
upravnega nadzora;

Or. en

Predlog spremembe 167
Richard Howitt
Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu; je tako 
kot predstavnik OVSE za svobodo medijev 
zaskrbljen zaradi nedavnega vala 
pridržanj novinarjev in ponovno poziva 
oblasti, naj izvedejo zakonodajno reformo 
v zvezi s protiterorističnim zakonom, po 
katerem okoli 100 novinarjev še vedno 
čaka na sojenje;

Or. en

Predlog spremembe 168
Sarah Ludford
Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda 
izražanja in pluralnost medijev temeljni 
evropski vrednoti ter da zares 
demokratična družba zahteva pravo 
svobodo izražanja, vključno s pravico do 
nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve 
zakonodaje, ki določa nesorazmerno visoke 
globe za medije, ki v nekaterih primerih 
vodijo k prenehanju delovanja ali 
samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se 
opravi reforma zakona o internetu; obsoja 
nenehno zapiranje novinarjev in vztraja, 
da mora turška vlada začeti uporabljati 
primerne postopke, da bi v turški družbi 
zagotovila  svobodo govora in izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 169
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Odstavek 9a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. je zaskrbljen, da akt o ustanovitvi 
radijskih in televizijskih podjetij ter o 
njihovih programih vsebuje omejitve 
svobode medijev, ki jih je mogoče 
subjektivno tolmačiti, kot sta „zaščita 
družine“ in „javne morale“, in ki niso 
vključene v direktivo EU o avdiovizualnih 
medijskih storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 170
Jarosław Leszek Wałęsa
Predlog resolucije
Odstavek 9a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da se kljub večjim 
reformam in napredku na področju 
človekovih pravic razmere na področju 
svobode medijev slabšajo; obsoja tudi 
prakso zapiranja novinarjev na podlagi 
nejasnih protiterorističnih obtožb; poziva, 
naj se medijem omogoča svobodno 
poročanje brez strahu zaporne kazni in 
naj se konča nadlegovanje zaradi 
poročanja o občutljivih političnih 
vprašanjih; pozdravlja pozitivno 
spremembo, s katero je na turških 
sodiščih začela veljati pravica do obrambe 
v jeziku, ki ni turščina;

Or. en

Predlog spremembe 171
Alexander grof Lambsdorfski
Predlog resolucije
Odstavek 9a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. meni, da je sodba v zadevi Pinar Selek 
z dne 24. januarja 2013 očiten primer 
pomanjkljivosti v turškem pravosodnem 
sistemu ter pomanjkljivosti preiskav v 
Turčiji; meni, da je to sojenje pokazatelj 
obžalovanja vrednega pomanjkanja 
verodostojnosti pravosodnega sistema v 
Turčiji;

Or. en

Predlog spremembe 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz
Predlog resolucije
Odstavek 9a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. priporoča turškim oblastem, naj 
dovolijo svobodno uporabo kurdščine v 
vseh vidikih javnega življenja na 
območjih, kjer je v uporabi kurdščina, 
vključno s šolami, občinami, sodišči in 
poslovnim življenjem; spodbuja vlado 
Turčije, naj si prizadeva, da bo kurdščina 
postala del dvojezične izobrazbe od vrtca 
naprej, pa tudi za začetek programa 
državne podpore za usposabljanje 
učiteljev v kurdščini; poudarja, kako 
pomembno je, da predsednik vlade 
Erdogan in njegova vlada sprejmeta 
nadaljnje ukrepe, s katerimi bi turško 
javnost prepričala, da so reforme, 
usmerjene v enako obravnavo, upravičene 
na podlagi pravice, pravičnosti in skupne 
zgodovine, in da prepričata Kurde, da 
bodo reforme v celoti izvedene; priporoča 
turški vladi, naj pomaga obveščati javnost 
o mednarodni legitimnosti večjezičnosti v 
izobraževanju, etnični raznolikosti in 
širših pristojnostih lokalne vlade;

Or. en

Predlog spremembe 173
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Odstavek 9b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. je zaskrbljen, ker je policija med 
demonstracijami v zvezi s kurdskim 
vprašanjem, pravicami študentov in 
sindikatov prekomerno uporabila silo; 
poudarja, da kljub zakonodajnim 
izboljšavam mučenje in slabo ravnanje, za 
katera so odgovorne varnostne sile, 
ostajata ena glavnih skrbi;

Or. en



PE504.377v01-00 94/112 AM\926673SL.doc

SL

Predlog spremembe 174
Raimon Obiols
Predlog resolucije
Odstavek 9c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. meni, da ureditev delovanja turških 
političnih strank ostaja temeljna ovira 
svobodi združevanja; poziva Turčijo, naj z 
ustavo omeji ukinjanje strank samo na 
tiste politične stranke, ki zagovarjajo 
uporabo nasilja kot sredstvo za 
strmoglavljenje ustavne ureditve, v skladu
s priporočili Beneške komisije;

Or. en

Predlog spremembe 175
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta 
čisto nazadnje; poudarja, da bi uradna 
merila omogočila vzpostavitev jasnega 
načrta in spodbudila proces reform; zato 
poziva Svet, naj si ponovno prizadeva za 
odprtje poglavij 23 in 24;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 176
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta 
čisto nazadnje; poudarja, da bi uradna 
merila omogočila vzpostavitev jasnega 
načrta in spodbudila proces reform; zato 
poziva Svet, naj si ponovno prizadeva za 
odprtje poglavij 23 in 24;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 177
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta 
čisto nazadnje; poudarja, da bi uradna 
merila omogočila vzpostavitev jasnega 
načrta in spodbudila proces reform; zato 
poziva Svet, naj si ponovno prizadeva za 
odprtje poglavij 23 in 24;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 178
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta 
čisto nazadnje; poudarja, da bi uradna 
merila omogočila vzpostavitev jasnega 
načrta in spodbudila proces reform; zato 
poziva Svet, naj si ponovno prizadeva za 
odprtje poglavij 23 in 24;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 179
Sofokles Sofokleus (Sophocles Sophocleous)
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta čisto 
nazadnje; poudarja, da bi uradna merila 
omogočila vzpostavitev jasnega načrta in 
spodbudila proces reform; zato poziva 
Svet, naj si ponovno prizadeva za odprtje 
poglavij 23 in 24;

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta čisto 
nazadnje; poudarja, da bi uradna merila 
omogočila vzpostavitev jasnega načrta in 
spodbudila proces reform;

Or. en

Predlog spremembe 180
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 10. popolnoma podpira novi pristop 
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Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta 
čisto nazadnje; poudarja, da bi uradna 
merila omogočila vzpostavitev jasnega 
načrta in spodbudila proces reform; zato 
poziva Svet, naj si ponovno prizadeva za 
odprtje poglavij 23 in 24;

Komisije o začetku bolj poglobljenega 
dialoga z odprtjem poglavij o sodstvu in 
temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter zaprtju teh 
poglavij čisto nazadnje; poudarja, da bi 
uradna merila na področjih, kjer Turčija 
potrebuje dodatne izboljšave, omogočila 
vzpostavitev jasnega načrta in spodbudila 
proces reform; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23 
in 24;

Or. en

Predlog spremembe 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta čisto 
nazadnje; poudarja, da bi uradna merila 
omogočila vzpostavitev jasnega načrta in 
spodbudila proces reform; zato poziva 
Svet, naj si ponovno prizadeva za odprtje 
poglavij 23 in 24;

10. podpira novi pristop Komisije, da se 
odpreta poglavji o sodstvu in temeljnih 
pravicah ter pravosodju in notranjih 
zadevah v zgodnjih fazah pogajalskega 
procesa ter da se zapreta čisto nazadnje; 
poudarja, da bi uradna merila omogočila 
vzpostavitev jasnega načrta in spodbudila 
proces reform; zato poziva Svet, naj si 
ponovno prizadeva za odprtje poglavij 23
in 24;

Or. nl

Predlog spremembe 182
Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides)
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 10. popolnoma podpira novi pristop 
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Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta čisto 
nazadnje; poudarja, da bi uradna merila 
omogočila vzpostavitev jasnega načrta in 
spodbudila proces reform; zato poziva 
Svet, naj si ponovno prizadeva za odprtje 
poglavij 23 in 24;

Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta čisto 
nazadnje; poudarja, da bi uradna merila 
omogočila vzpostavitev jasnega načrta in 
spodbudila proces reform; zato poziva Svet 
in vse udeležene akterje, naj si ponovno 
prizadevajo za odprtje poglavij 23 in 24;

Or. en

Predlog spremembe 183
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta čisto 
nazadnje; poudarja, da bi uradna merila 
omogočila vzpostavitev jasnega načrta in 
spodbudila proces reform; zato poziva 
Svet, naj si ponovno prizadeva za odprtje 
poglavij 23 in 24;

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije v zvezi s pogajalskim okvirom 
novih držav kandidatk, da se odpreta 
poglavji o sodstvu in temeljnih pravicah ter 
pravosodju in notranjih zadevah v zgodnjih 
fazah pogajalskega procesa ter da se 
zapreta čisto nazadnje; poudarja, da bi 
uradna merila omogočila vzpostavitev 
jasnega načrta in spodbudila proces reform; 
zato poziva Svet, naj si ponovno prizadeva 
za odprtje poglavij 23 in 24, ter turško 
vlado, naj izpolni vse zadevne pravne 
obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda 
Evropske unije in pogajalskega okvira, ter 
naj v celoti in brez diskriminacije spoštuje 
suverene pravice držav članic EU, zlasti 
temeljne pravice in pravosodne sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 184
Richard Howitt
Predlog resolucije
Odstavek 10



AM\926673SL.doc 99/112 PE504.377v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta čisto 
nazadnje; poudarja, da bi uradna merila 
omogočila vzpostavitev jasnega načrta in 
spodbudila proces reform; zato poziva 
Svet, naj si ponovno prizadeva za odprtje 
poglavij 23 in 24;

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta čisto 
nazadnje; poudarja, da bi uradna merila 
omogočila vzpostavitev jasnega načrta in 
spodbudila proces reform; zato poziva 
Svet, naj si ponovno prizadeva za odprtje 
poglavij 23 in 24; je seznanjen z 
nedavnimi poročili medijev o nameri 
francoske vlade, da bo umaknila blokado 
poglavja o ekonomski in monetarni 
politiki; verjame, da bi to lahko bila 
spodbuda za dodatni pozitivni zagon za 
pristop;

Or. en

Predlog spremembe 185
Emine Bozkurt
Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta čisto 
nazadnje; poudarja, da bi uradna merila 
omogočila vzpostavitev jasnega načrta in 
spodbudila proces reform; zato poziva 
Svet, naj si ponovno prizadeva za odprtje 
poglavij 23 in 24;

10. popolnoma podpira novi pristop 
Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu 
in temeljnih pravicah ter pravosodju in 
notranjih zadevah v zgodnjih fazah 
pogajalskega procesa ter da se zapreta čisto 
nazadnje; poudarja, da bi uradna merila 
omogočila vzpostavitev jasnega načrta in 
spodbudila proces reform; zato poziva 
Svet, naj si ponovno prizadeva za odprtje 
poglavij 23 in 24, in poziva Komisijo, naj 
predloži poročilo o pregledu teh poglavij;

Or. en
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Predlog spremembe 186
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 10a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. spodbuja Turčijo, naj svojo 
zakonodajo uskladi s pravnim redom 
Evropske unije na področju varstva 
podatkov; poudarja, da bi morala Turčija 
ratificirati konvencijo Sveta Evrope o 
varstvu posameznika glede na avtomatsko 
obdelavo osebnih podatkov in dodatni 
protokol o nadzornih organih in 
čezmejnem pretoku podatkov, da bi 
izboljšala odnose med EU in Turčijo na 
področjih pravosodnega in policijskega 
sodelovanja, boja proti terorizmu in 
kibernetske varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 187
Alexander grof Lambsdorfski
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja zakon o varuhu človekovih 
pravic in imenovanje prvega glavnega 
varuha človekovih pravic, ki bo prek svojih 
odločitev zagotovil verodostojnost te 
institucije; poudarja, da je uvedba varuha 
človekovih pravic pomemben korak pri 
zaščiti pravic državljanov in zagotavljanju 
odgovornosti javne uprave; poziva svet 
varuha človekovih pravic, naj ureditev 
notranjega postopka odločanja zagotovi 
neodvisnost te institucije;

11. pozdravlja zakon o varuhu človekovih 
pravic in imenovanje prvega glavnega 
varuha človekovih pravic, ki bo prek svojih 
odločitev zagotovil verodostojnost te 
institucije; poudarja, da bi moral glavni 
varuh človekovih pravic spodbujati 
zaupanje javnosti v preglednost in 
odgovornost v javnih službah; opominja, 
da bi bilo treba glavnega varuha 
človekovih pravic in člane sveta izvoliti 
izmed kandidatov, ki so nestrankarski in 
nepristranski; poziva svet varuha 
človekovih pravic, naj ureditev notranjega 
postopka odločanja zagotovi neodvisnost 
in nepristranskost te institucije;
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Or. en

Predlog spremembe 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja zakon o varuhu človekovih 
pravic in imenovanje prvega glavnega 
varuha človekovih pravic, ki bo prek 
svojih odločitev zagotovil verodostojnost te 
institucije; poudarja, da je uvedba varuha 
človekovih pravic pomemben korak pri 
zaščiti pravic državljanov in zagotavljanju 
odgovornosti javne uprave; poziva svet 
varuha človekovih pravic, naj ureditev 
notranjega postopka odločanja zagotovi 
neodvisnost te institucije;

11. pozdravlja zakon o varuhu človekovih 
pravic; poudarja, da mora biti uvedba 
varuha človekovih pravic pomemben korak 
pri zaščiti pravic državljanov in 
zagotavljanju odgovornosti javne uprave; 
poziva svet varuha človekovih pravic, naj 
ureditev notranjega postopka odločanja 
zagotovi neodvisnost te institucije;

Or. en

Predlog spremembe 189
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja zakon o varuhu človekovih 
pravic in imenovanje prvega glavnega 
varuha človekovih pravic, ki bo prek 
svojih odločitev zagotovil verodostojnost 
te institucije; poudarja, da je uvedba varuha 
človekovih pravic pomemben korak pri 
zaščiti pravic državljanov in zagotavljanju 
odgovornosti javne uprave; poziva svet 
varuha človekovih pravic, naj ureditev 
notranjega postopka odločanja zagotovi 
neodvisnost te institucije;

11. pozdravlja zakon o varuhu človekovih 
pravic, ki bo prek odločitev varuha
zagotovil verodostojnost te institucije 
poudarja, da je uvedba varuha človekovih 
pravic pomemben korak pri zaščiti pravic 
državljanov in zagotavljanju odgovornosti 
javne uprave; poziva svet varuha 
človekovih pravic, naj ureditev notranjega 
postopka odločanja zagotovi neodvisnost te 
institucije;

Or. en
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Predlog spremembe 190
Richard Howitt
Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja zakon o varuhu človekovih 
pravic in imenovanje prvega glavnega 
varuha človekovih pravic, ki bo prek svojih 
odločitev zagotovil verodostojnost te 
institucije; poudarja, da je uvedba varuha 
človekovih pravic pomemben korak pri 
zaščiti pravic državljanov in zagotavljanju 
odgovornosti javne uprave; poziva svet 
varuha človekovih pravic, naj ureditev 
notranjega postopka odločanja zagotovi 
neodvisnost te institucije;

11. pozdravlja zakon o varuhu človekovih 
pravic in imenovanje prvega glavnega 
varuha človekovih pravic, ki bo prek svojih 
odločitev zagotovil verodostojnost te 
institucije; poudarja, da je uvedba varuha 
človekovih pravic pomemben korak pri 
zaščiti pravic državljanov in zagotavljanju 
odgovornosti javne uprave; je seznanjen s 
pomisleki, ki jih je organizacija Human 
Rights Watch navedla v svojem letnem
poročilu za leto 2013 o tesnem vladnem 
nadzoru nad imenovanji v nacionalno 
institucijo za človekove pravice, 
ustanovljeno marca 2012, in v urad 
varuha človekovih pravic, ustanovljen 
junija 2012; poudarja, da bi morala vlada 
sprejeti jasne ukrepe, s katerimi bi 
zagotovila, da se zaupanje javnosti v 
morebiti pomembne mehanizme nadzora 
ne bo zmanjšalo; poziva svet varuha 
človekovih pravic, naj ureditev notranjega 
postopka odločanja zagotovi neodvisnost te 
institucije;

Or. en

Predlog spremembe 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. spodbuja Turčijo, naj nadaljuje proces 
civilnega nadzora nad varnostnimi silami; 
poziva k spremembi zakona o pokrajinski 

črtano
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upravi, da bi civilna oblast pridobila večji 
nadzor nad vojaškimi operacijami ter 
dejavnostmi kazenskega pregona, ki jih 
izvajajo orožniki; poudarja pomen 
vzpostavitve neodvisne agencije za 
pritožbe nad organi kazenskega 
preiskovanja in pregona, ki bi preučevala 
pritožbe v zvezi s kršitvami človekovih 
pravic, grdim ravnanjem in morebitnimi 
zlorabami s strani turških organov za 
kazensko preiskovanje in pregon; meni, 
da je treba opraviti reformo zakonskih 
določb o sestavi in pooblastilih vrhovnega 
vojaškega sveta;

Or. nl

Predlog spremembe 192
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. spodbuja Turčijo, naj nadaljuje proces 
civilnega nadzora nad varnostnimi silami; 
poziva k spremembi zakona o pokrajinski
upravi, da bi civilna oblast pridobila večji 
nadzor nad vojaškimi operacijami ter 
dejavnostmi kazenskega pregona, ki jih 
izvajajo orožniki; poudarja pomen 
vzpostavitve neodvisne agencije za 
pritožbe nad organi kazenskega 
preiskovanja in pregona, ki bi preučevala 
pritožbe v zvezi s kršitvami človekovih 
pravic, grdim ravnanjem in morebitnimi 
zlorabami s strani turških organov za 
kazensko preiskovanje in pregon; meni, da 
je treba opraviti reformo zakonskih določb 
o sestavi in pooblastilih vrhovnega 
vojaškega sveta;

12. spodbuja Turčijo, naj nadaljuje proces 
civilnega nadzora nad varnostnimi silami; 
poziva k spremembi zakona o pokrajinski 
upravi, da bi civilna oblast pridobila večji 
nadzor nad vojaškimi operacijami ter 
dejavnostmi kazenskega pregona, ki jih 
izvajajo orožniki; poudarja pomen 
vzpostavitve neodvisne agencije za 
pritožbe nad organi kazenskega 
preiskovanja in pregona, ki bi preučevala 
pritožbe v zvezi s kršitvami človekovih 
pravic, grdim ravnanjem in morebitnimi 
zlorabami s strani turških organov za 
kazensko preiskovanje in pregon;
pozdravlja zakonodajni osnutek v 
parlamentu v zvezi z odborom za 
spremljanje organov kazenskega pregona, 
ki je namenjen preiskovanju in 
kaznovanju uradnikov organov 
kazenskega pregona, vpletenih v kazniva 
dejanja ali nezakonito ravnanje; meni, da 
je treba opraviti reformo zakonskih določb 
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o sestavi in pooblastilih vrhovnega 
vojaškega sveta;

Or. en

Predlog spremembe 193
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 12a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. spodbuja Turčijo, naj vzpostavi 
nacionalni mehanizem za preprečevanje, 
ki ga zahteva izbirni protokol h konvenciji 
proti mučenju, ratificiran leta 2011;

Or. en

Predlog spremembe 194
Eduard Kukan
Predlog resolucije
Odstavek 12a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
stalne prakse kazenskega pregona 
zagovornikov človekovih pravic, aktivistov 
in novinarjev, ki objavljajo dokaze o 
kršitvah človekovih pravic; 

Or. en

Predlog spremembe 195
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
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prvostopensko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13-20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno 
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; je 
zaskrbljen zaradi domnev o uporabi 
protislovnih dokazov; obžaluje, da je te 
primere zameglila skrb o njihovi 
daljnosežnosti ter pomanjkljivostih v 
postopku;

prvostopenjsko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13–20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno 
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 196
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
prvostopensko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13-20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno 
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; je 
zaskrbljen zaradi domnev o uporabi 
protislovnih dokazov; obžaluje, da je te 
primere zameglila skrb o njihovi 
daljnosežnosti ter pomanjkljivostih v 
postopku;

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
prvostopenjsko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13–20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave Unije skupnosti 
Kurdistana in o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno 
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; 
obžaluje, da je te primere zameglila skrb o 
njihovi daljnosežnosti ter pomanjkljivostih 
v postopku;

Or. en

Predlog spremembe 197
Raimon Obiols
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
prvostopensko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13-20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno 
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; je 
zaskrbljen zaradi domnev o uporabi 
protislovnih dokazov; obžaluje, da je te 
primere zameglila skrb o njihovi 
daljnosežnosti ter pomanjkljivostih v 
postopku;

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
prvostopenjsko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13–20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno 
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; je 
zaskrbljen zaradi domnev o uporabi 
protislovnih dokazov proti obtoženim v teh 
primerih; obžaluje, da je legitimnost teh 
primerov ogrozila skrb o njihovi 
prekomerni daljnosežnosti ter 
pomanjkljivostih v postopku, kar je še 
okrepilo polarizacijo družbe in  ogrozilo 
demokratično konsolidacijo;

Or. en

Predlog spremembe 198
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski
Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
prvostopensko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13-20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno 
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; je 
zaskrbljen zaradi domnev o uporabi 
protislovnih dokazov; obžaluje, da je te 
primere zameglila skrb o njihovi 

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
prvostopenjsko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13–20 let zapora, potem ko 
so bili osumljenci pred sojenjem dolgo 
pridržani; poudarja, da morajo preiskave o 
domnevnih državnih udarih, kot sta 
primera Ergenekon in načrt Macola, 
dokazati moč ter neoporečno, neodvisno, 
nepristransko in pregledno delovanje 
turških demokratičnih institucij in sodstva 
ter njihovo trdno in brezpogojno zavezo k 
spoštovanju temeljnih pravic; če ni 
ustreznega sojenja, sodbe niso legitimne 
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daljnosežnosti ter pomanjkljivostih v 
postopku;

in verodostojne, imajo negativen vpliv ter 
povzročajo nepravičnost in drugo 
postransko škodo; je zaskrbljen zaradi 
domnev o uporabi protislovnih in 
izmišljenih dokazov; obžaluje, da je 
vsebino teh primerov zameglila skrb o 
njihovi daljnosežnosti ter pomanjkljivostih 
v postopku;

Or. en

Predlog spremembe 199
Richard Howitt
Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
prvostopensko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13-20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno 
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; je 
zaskrbljen zaradi domnev o uporabi 
protislovnih dokazov; obžaluje, da je te 
primere zameglila skrb o njihovi 
daljnosežnosti ter pomanjkljivostih v 
postopku;

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
prvostopenjsko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13–20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno 
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; je 
zaskrbljen zaradi domnev o uporabi 
protislovnih dokazov; obžaluje, da je te 
primere zameglila skrb o njihovi 
daljnosežnosti ter pomanjkljivostih v 
postopku; poudarja, da je potrebna 
celovita reforma zakonodaje, ki bo 
omogočala uporabo dolgotrajnega 
pridržanja pred sojenjem;

Or. en

Predlog spremembe 200
Geoffrey Van Orden
Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
prvostopensko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13-20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno 
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; je 
zaskrbljen zaradi domnev o uporabi 
protislovnih dokazov; obžaluje, da je te 
primere zameglila skrb o njihovi 
daljnosežnosti ter pomanjkljivostih v 
postopku;

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola 
prvostopenjsko sodišče obsodilo 324 
osumljencev na 13–20 let zapora; poudarja, 
da morajo preiskave o domnevnih državnih 
udarih, kot sta primera Ergenekon in načrt 
Macola, dokazati moč ter neoporečno, 
neodvisno, nepristransko in pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij 
in sodstva ter njihovo trdno in brezpogojno
zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; je 
globoko zaskrbljen zaradi domnev o 
uporabi protislovnih in lažnih dokazov; 
obžaluje, da je te primere zameglila skrb o 
njihovi daljnosežnosti ter pomanjkljivostih 
v postopku;

Or. en

Predlog spremembe 201
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja zakon o ustanovitvi turške 
nacionalne ustanove za človekove pravice; 
poziva k takojšnjemu izvrševanju tega 
zakona, da bi se spodbudilo in nadzorovalo 
učinkovito izvajanje mednarodnih 
standardov o človekovih pravicah; 
poudarja, da je pomembno uporabiti vse 
instrumente EU, ki so na voljo na 
področju spodbujanja človekovih pravic, 
da se dejavno podprejo vzpostavitev in 
dobro delovanje turške nacionalne 
ustanove za človekove pravice ter 
okrepitev organizacij civilne družbe;

14. pozdravlja zakon o ustanovitvi turške
nacionalne ustanove za človekove pravice; 
poziva k takojšnjemu izvrševanju tega 
zakona, da bi se spodbudilo in nadzorovalo 
učinkovito izvajanje mednarodnih 
standardov o človekovih pravicah;

Or. nl
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Predlog spremembe 202
Emine Bozkurt
Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja zakon o ustanovitvi turške 
nacionalne ustanove za človekove pravice; 
poziva k takojšnjemu izvrševanju tega 
zakona, da bi se spodbudilo in nadzorovalo 
učinkovito izvajanje mednarodnih 
standardov o človekovih pravicah; 
poudarja, da je pomembno uporabiti vse 
instrumente EU, ki so na voljo na področju 
spodbujanja človekovih pravic, da se 
dejavno podprejo vzpostavitev in dobro 
delovanje turške nacionalne ustanove za 
človekove pravice ter okrepitev organizacij 
civilne družbe;

14. pozdravlja zakon o ustanovitvi turške 
nacionalne ustanove za človekove pravice; 
poziva k takojšnjemu izvrševanju tega 
zakona, da bi se spodbudilo in nadzorovalo 
učinkovito izvajanje mednarodnih 
standardov o človekovih pravicah; 
poudarja, da je pomembno uporabiti vse 
instrumente EU, ki so na voljo na področju 
spodbujanja človekovih pravic, da se 
dejavno podprejo vzpostavitev in dobro 
delovanje turške nacionalne ustanove za 
človekove pravice ter okrepitev organizacij 
civilne družbe; pozdravlja uveljavljanje 
pravice do vlaganja posamezne tožbe na 
ustavnem sodišču, ki je začela veljati 
septembra 2012;

Or. en

Predlog spremembe 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
Predlog resolucije
Odstavek 14a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja pomembnost dejavnih in 
neodvisnih organizacij civilne družbe za 
demokracijo; poudarja pomembnost 
dialoga s temi organizacijami ter njihovo 
osrednjo vlogo pri prispevanju k 
okrepljenemu regionalnemu sodelovanju 
na družbenem in političnem področju; je 
zato zaskrbljen, da se te organizacije pri 
svojem delovanju še vedno soočajo s 
kaznimi, postopki za zaprtje in upravnimi 
ovirami ter da je posvetovanje z njimi še 
vedno izjema in ne pravilo; pozdravlja 
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izboljšano sodelovanje turške vlade z 
nevladnimi organizacijami, vendar poziva 
k širšemu posvetovanju s temi 
organizacijami pri oblikovanju politike, 
tudi pri pripravi politik in zakonodaje ter 
pri spremljanju dejavnosti oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson
Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. je seznanjen z omejenim napredkom 
na področjih pravic sindikatov in 
delavskih sindikatov; obžaluje, da 
zakonodaja na področju pravic sindikatov 
javnih uslužbencev še vedno ni v skladu s 
standardi EU in Mednarodne organizacije 
dela in da za skupinske tožbe sindikatov 
veljajo številne omejitve; poziva Turčijo, 
naj si še naprej prizadeva za oblikovanje 
nove zakonodaje na tem področju, da bi 
zagotovila, da bo v skladu s pravnim 
redom EU in konvencijami Mednarodne 
organizacije dela;

Or. en

Predlog spremembe 205
Adrian Severin
Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja zakon o zaščiti družine ter 
preprečevanju nasilja nad ženskami; izraža 
pohvalo nacionalnemu akcijskemu načrtu 
za boj proti nasilju nad ženskami (2012-

15. pozdravlja zakon o zaščiti družine ter 
preprečevanju nasilja nad ženskami; izraža 
pohvalo nacionalnemu akcijskemu načrtu 
za boj proti nasilju nad ženskami (2012–
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2015) in poudarja, da je treba zagotoviti 
njegovo izvajanje po vsej državi; poziva 
ministrstvo za družino in socialne zadeve, 
naj nadaljuje svoja prizadevanja za 
povečanje števila in kakovosti zavetišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike; poudarja, 
da je treba ženskam, ki so bile žrtve nasilja, 
ponuditi konkretne alternative in možnost, 
da se same preživljajo; poziva Turčijo, naj 
še naprej povečuje svoja prizadevanja na 
vseh ravneh v boju proti ubojem iz časti, 
nasilju v družini ter pojavu prisilnih porok 
in porok deklic; poziva ministrstvo, naj še 
naprej spodbuja vključevanje žensk na trg 
dela, ki je zaenkrat še nizko, v politiko ter 
na višje položaje v upravi in zasebnem 
sektorju, po potrebi z uvedbo sistema kvot;

2015) in poudarja, da je treba zagotoviti 
njegovo izvajanje po vsej državi; poziva 
ministrstvo za družino in socialne zadeve, 
naj nadaljuje svoja prizadevanja za 
povečanje števila in kakovosti zavetišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike; poudarja, 
da je treba ženskam, ki so bile žrtve nasilja, 
ponuditi konkretne alternative in možnost, 
da se same preživljajo; poziva Turčijo, naj 
še naprej povečuje svoja prizadevanja na 
vseh ravneh v boju proti ubojem iz časti, 
nasilju v družini ter pojavu prisilnih porok 
in porok deklic; poziva ministrstvo, naj še 
naprej spodbuja vključevanje žensk na trg 
dela, ki je zaenkrat še nizko, v politično 
odločanje ter na višje položaje v upravi in 
zasebnem sektorju; pozdravlja 
usposabljanje javnih uslužbencev o 
enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 206
Hélène Flautre, Franziska Keller
Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja zakon o zaščiti družine ter 
preprečevanju nasilja nad ženskami; izraža 
pohvalo nacionalnemu akcijskemu načrtu 
za boj proti nasilju nad ženskami (2012-
2015) in poudarja, da je treba zagotoviti 
njegovo izvajanje po vsej državi; poziva 
ministrstvo za družino in socialne zadeve, 
naj nadaljuje svoja prizadevanja za 
povečanje števila in kakovosti zavetišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike; poudarja, 
da je treba ženskam, ki so bile žrtve nasilja, 
ponuditi konkretne alternative in možnost, 
da se same preživljajo; poziva Turčijo, naj 
še naprej povečuje svoja prizadevanja na 
vseh ravneh v boju proti ubojem iz časti, 
nasilju v družini ter pojavu prisilnih porok 
in porok deklic; poziva ministrstvo, naj še 

15. pozdravlja zakon o zaščiti družine ter 
preprečevanju nasilja nad ženskami; izraža 
pohvalo nacionalnemu akcijskemu načrtu 
za boj proti nasilju nad ženskami (2012-
2015) in poudarja, da je treba zagotoviti 
njegovo izvajanje po vsej državi; poziva 
ministrstvo za družino in socialne zadeve, 
naj nadaljuje svoja prizadevanja za 
povečanje števila in kakovosti zavetišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike; poudarja, 
da je treba ženskam, ki so bile žrtve nasilja, 
ponuditi konkretne alternative in možnost, 
da se same preživljajo; izraža pohvalo 
prizadevanjem Turčije na vseh ravneh v 
boju proti ubojem iz časti, nasilju v družini 
ter pojavu prisilnih porok in porok deklic; 
poziva ministrstvo, naj še naprej spodbuja 
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naprej spodbuja vključevanje žensk na trg 
dela, ki je zaenkrat še nizko, v politiko ter 
na višje položaje v upravi in zasebnem 
sektorju, po potrebi z uvedbo sistema kvot;

vključevanje žensk na trg dela, ki je 
zaenkrat še nizko, v politiko ter na višje 
položaje v upravi in zasebnem sektorju, po 
potrebi z uvedbo sistema kvot ter 
spremembo nekaterih posebnih zakonov, 
ki urejajo zaposlovanje v Turčiji;

Or. en

Predlog spremembe 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart
Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja zakon o zaščiti družine ter 
preprečevanju nasilja nad ženskami; izraža 
pohvalo nacionalnemu akcijskemu načrtu 
za boj proti nasilju nad ženskami (2012-
2015) in poudarja, da je treba zagotoviti 
njegovo izvajanje po vsej državi; poziva 
ministrstvo za družino in socialne zadeve, 
naj nadaljuje svoja prizadevanja za 
povečanje števila in kakovosti zavetišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike; poudarja, 
da je treba ženskam, ki so bile žrtve nasilja, 
ponuditi konkretne alternative in možnost, 
da se same preživljajo; poziva Turčijo, naj 
še naprej povečuje svoja prizadevanja na 
vseh ravneh v boju proti ubojem iz časti, 
nasilju v družini ter pojavu prisilnih porok
in porok deklic; poziva ministrstvo, naj še 
naprej spodbuja vključevanje žensk na trg 
dela, ki je zaenkrat še nizko, v politiko ter 
na višje položaje v upravi in zasebnem 
sektorju, po potrebi z uvedbo sistema kvot;

15. pozdravlja zakon o zaščiti družine ter 
preprečevanju nasilja nad ženskami; izraža 
pohvalo nacionalnemu akcijskemu načrtu 
za boj proti nasilju nad ženskami (2012-
2015) in poudarja, da je treba zagotoviti 
njegovo izvajanje po vsej državi; poziva 
ministrstvo za družino in socialne zadeve, 
naj nadaljuje svoja prizadevanja za 
povečanje števila in kakovosti zavetišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike; poudarja, 
da je treba ženskam, ki so bile žrtve nasilja, 
ponuditi konkretne alternative in možnost, 
da se same preživljajo; poziva Turčijo, naj 
še naprej povečuje svoja prizadevanja na 
vseh ravneh v boju proti ubojem iz časti, 
nasilju v družini ter pojavu prisilnih porok 
in porok deklic; poziva ministrstvo, naj še 
naprej spodbuja vključevanje žensk na trg 
dela, ki je zaenkrat še nizko, v politiko ter 
na višje položaje v upravi in zasebnem 
sektorju;

Or. en


