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Pozměňovací návrh 208
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

15. vítá právní předpis o ochraně rodiny
a předcházení násilí na ženách; oceňuje 
národní akční plán pro boj proti násilí na 
ženách (2012–2015) a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit jeho účinné uplatňování
v celé zemi; vyzývá ministerstvo pro 
rodinu a sociální politiku, aby pokračovalo 
ve svém úsilí o zvýšení počtu a kvality 
azylových domů pro ženy a mládež
v nebezpečí; zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnou ženám, které se staly obětí násilí 
konkrétní alternativy a vyhlídky na 
nezávislou existenci; naléhavě vyzývá 
Turecko, aby i nadále zvyšovalo na všech 
úrovních své úsilí o prevenci v boji proti 
„vraždám ze cti“, domácímu násilí
a fenoménu nucených sňatků a dětských 
nevěst; vyzývá ministerstvo, aby 
pokračovalo v podpoře účasti žen na trhu 
práce, která je stále nízká, v politice a na 
vyšších pozicích ve státní správě
i soukromém sektoru, a pokud to bude 
nutné, zvážilo zavedení kvót; konstatuje, 
že cílem Turecka do roku 2023 je míra 
zaměstnanosti žen 35 %, zatímco cílem 
strategie EU 2020 je 75% zaměstnanost 
žen; vyzývá Turecko, aby usilovalo
o dosažení ambiciózního cíle 
zaměstnanosti žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Emine Bozkurt
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

15. vítá právní předpis o ochraně rodiny
a předcházení násilí na ženách; oceňuje 
národní akční plán pro boj proti násilí na 
ženách (2012–2015) a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit jeho účinné uplatňování
v celé zemi; je hluboce znepokojen 
skutečností, že navzdory úsilí stále běžně 
dochází k násilí na ženách a že ženy jsou 
často zavražděny poté, co požádaly orgány
o pomoc proti pokračujícím nebo možným 
násilným činům; žádá proto , aby byli 
uvedeni a trestně stíháni ti, kdo oběti 
nechrání a nepomáhají jim; vyzývá 
ministerstvo pro rodinu a sociální politiku, 
aby pokračovalo ve svém úsilí o zvýšení 
počtu a kvality azylových domů pro ženy
a mládež v nebezpečí; zdůrazňuje, že je 
důležité poskytnou ženám, které se staly 
obětí násilí konkrétní alternativy
a vyhlídky na nezávislou existenci; 
naléhavě vyzývá Turecko, aby i nadále 
zvyšovalo na všech úrovních své úsilí
o prevenci v boji proti „vraždám ze cti“, 
domácímu násilí a fenoménu nucených 
sňatků a dětských nevěst; konstatuje, že 
cílem Turecka do roku 2023 je míra 
zaměstnanosti žen 35 %, zatímco cílem 
strategie EU 2020 je dosáhnout 75% 
zaměstnanosti žen; vyzývá Turecko, aby 
zvýšilo svůj cíl pro zaměstnanost žen 
paralelně ke strategii EU a usilovně 
pracovalo na jeho dosažení; vyzývá 
ministerstvo, aby pokračovalo v podpoře 
účasti žen na trhu práce, která je stále 
nízká, v politice a na vyšších pozicích ve 
státní správě i soukromém sektoru, a pokud 
to bude nutné, zvážilo zavedení kvót;

Or. en
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Pozměňovací návrh 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá právní předpis o ochraně rodiny
a předcházení násilí na ženách; oceňuje 
národní akční plán pro boj proti násilí na 
ženách (2012–2015) a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit jeho účinné uplatňování
v celé zemi; vyzývá ministerstvo pro 
rodinu a sociální politiku, aby pokračovalo 

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

ve svém úsilí o zvýšení počtu a kvality 
azylových domů pro ženy a mládež
v nebezpečí; zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnou ženám, které se staly obětí násilí 
konkrétní alternativy a vyhlídky na 
nezávislou existenci; naléhavě vyzývá 
Turecko, aby přijalo politiku nulové 
tolerance vůči násilí na ženách a aby
i nadále zvyšovalo na všech úrovních své 
úsilí o prevenci v boji proti „vraždám ze 
cti“, domácímu násilí a fenoménu 
nucených sňatků a dětských nevěst; vyzývá 
ministerstvo, aby pokračovalo v podpoře 
účasti žen na trhu práce, která je stále 
nízká, v politice a na vyšších pozicích ve 
státní správě i soukromém sektoru, a pokud 
to bude nutné, zvážilo zavedení kvót;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

pokračovalo v podpoře práv žen, jejich 
vzdělávání a účasti na trhu práce, která je 
stále nízká, v politice a na vyšších pozicích 
ve státní správě i soukromém sektoru,
a pokud to bude nutné, zvážilo zavedení 
kvót;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. je znepokojen negativním obrazem 
žen v médiích a diskursem, v němž obecně 
dominují muži; vybízí tureckou vládu, aby 
aktivně podporovala změny stereotypů
a vnímání genderových rolí ve všech 
oblastech; zdůrazňuje význam zohlednění 
rovnosti pohlaví v legislativním procesu
a při provádění právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu nebo náboženství;
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Turecko, aby přijalo akční plán na 
podporu naprosté rovnoprávnosti
a plného přijímání lesbických žen, 
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 216
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na 
podporu naprosté rovnoprávnosti
a plného přijímání lesbických žen, 
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů;

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity;

Or. it

Pozměňovací návrh 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
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Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů; zdůrazňuje naléhavou 
potřebu komplexních antidiskriminačních 
právních předpisů a antidiskriminační 
rady na ochranu jednotlivců před 
diskriminací na jakémkoli základě, např. 
pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo 
sociálního původu, genetických rysů, 
jazyka, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, politických či jakýchkoli 
jiných názorů, příslušnosti k národnostní 
menšině, majetku, narození, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace 
nebo sexuální identity; vyzývá Turecko, 
aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného 
přijímání lesbických žen, homosexuálů, 
bisexuálů a transsexuálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vítá návrh 
zákona o zákazu diskriminace; nicméně 
vyjadřuje obavy, pokud jde o nezařazení 
sexuální orientace mezi důvody 
diskriminace v právních předpisech; 
vyzývá Turecko, aby přijalo akční plán na 
podporu naprosté rovnoprávnosti a plného 
přijímání lesbických žen, homosexuálů, 
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bisexuálů a transsexuálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů; poukazuje zejména na 
požadované lékařské potvrzení, které 
stigmatizuje homosexuální muže, kteří 
žádají o zproštění povinnosti výkonu 
vojenské služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
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orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů a nemuslimů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 221
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, 
zdravotního postižení, sexuální orientace 
nebo sexuální identity; vyzývá Turecko, 
aby přijalo akční plán pro boj proti 
homofobii a na podporu naprosté 
rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
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jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, pohlaví, 
věku, zdravotního postižení, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 

16. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
komplexní antidiskriminační právní 
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předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě 
etnického původu, náboženství, sexuální 
orientace nebo sexuální identity; vyzývá 
Turecko, aby přijalo akční plán na podporu 
naprosté rovnoprávnosti a plného přijímání 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů;

předpisy a antidiskriminační radu 
prosazující rovnost občanů s cílem chránit 
jednotlivce před diskriminací na základě
etnického původu, náboženství, pohlaví, 
sexuální orientace nebo sexuální identity; 
vyzývá Turecko, aby přijalo akční plán na 
podporu naprosté rovnoprávnosti a plného 
přijímání lesbických žen, homosexuálů, 
bisexuálů a transsexuálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. upozorňuje na rostoucí obtíže při 
nákupu alkoholických nápojů; vyzývá 
veřejné orgány, aby aktivně bránily 
světský životní styl v celé zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. upozorňuje na rostoucí obtíže při 
nákupu alkoholických nápojů; vyzývá 
veřejné orgány, aby aktivně bránily 
světský životní styl v celé zemi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je znepokojen častými útoky na 
transsexuální osoby a nedostatek ochrany 
před násilím poskytované lesbickým 
ženám, homosexuálům, bisexuálům
a transsexuálům; vyzývá turecké orgány, 
aby přijaly veškerá nezbytná opatření
k zajištění sociálního začlenění lesbických 
žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů a jejich integrace na trhu 
práce a jejich práva na bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá kroky k začlenění uznaných 
menšin při vypracování návrhu nové 
ústavy; domnívá se, že Turecko musí dále 
zlepšit svůj postoj k ochraně menšin;
v této souvislosti upozorňuje na 
skutečnost, že Turecko neratifikovalo 
Rámcovou úmluvu Rady Evropy
o ochraně národnostních menšin ani 
Chartu regionálních a menšinových 
jazyků; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatkem spolehlivých informací
o romské komunitě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 229
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. naléhavě vyzývá turecké orgány, aby 
přijaly rozhodná a účinná opatření v boji 
proti projevům antisemitismu, a šly tak 
příkladem celému regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje potřebu právních 
předpisů týkajících se trestných činů
z nenávisti, které budou obsahovat 
přísnější tresty za trestné činy motivované 
rasismem, xenofobií, náboženskou 
nesnášenlivostí, psychickým nebo 
fyzickým postižením oběti, jejím 
zdravotním stavem, etnickým původem, 
vírou, věkem, politickými názory, sexuální 
orientací nebo genderovou identitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává
v jeho majetku; připomíná však, že je 
naléhavě nutné pokračovat
v rozhodujících a rozsáhlých reformách
v oblasti svobody myšlení, svědomí
a náboženského vyznání, zejména je třeba 
náboženským komunitám umožnit získat 
právní subjektivitu, odstranit veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy, 
jmenování a následnictví duchovních, 
oficiálně uznat svatyně komunity Alevi
a dosáhnout souladu s příslušnými 
rozsudky Evropského soudu pro lidská 
práva a s doporučeními Benátské komise; 
vyzývá Turecko k zajištění toho, aby 
klášteru svatého Gabriela nebyly 
zabaveny jeho pozemky a aby byl chráněn
v celém rozsahu;

17. vítá pokračující provádění zákona
o nadacích ve znění z roku 2008
a 2011, které rozšiřují možnosti týkající se 
obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
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nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu;

nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu; 
konstatuje, že v kultuře tolerance je třeba 
věnovat menšinám zvláštní pozornost
a upozorňuje zejména na nedávné útoky 
proti starším ženám arménského původu
v Istanbulu; vyzývá turecké orgány, aby 
provedly důkladné vyšetřování a postavily 
odpovědné osoby před soud;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
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orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu;

orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu; vyzývá
k ochraně postavení ekumenického 
patriarchátu v Konstantinopoli; vyzývá 
proto ke změně legislativy a jejího 
uplatňování v praxi, aby pravoslavní 
kněží, biskupové a patriarcha nemuseli 
být tureckými státními příslušníky, a to 
především proto, že patriarcha je hlavou 
celosvětové pravoslavné církve, vyzývá
k vrácení majetku zabaveného 
patriarchátu, zejména kostelů, a vyzývá
k zachování vzdělávání kněží a k povolení 
otevřít seminář na ostrově Chalki;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá pokračující provádění právních 17. vítá pokračující provádění právních 
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předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu;

předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu; 
vyjadřuje politování nad tím, že otázka 
nošení muslimských šátků není v Turecku 
stále vyřešena, vyzývá vládu, aby zavedla 
právní předpisy, které brání diskriminaci 
žen, a zabývala se polarizací tohoto 
problému ve společnosti s cílem zajistit 
svobodnou volbu žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Alf Svensson

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
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2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu;

2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu; vyzývá
k dialogu mezi tureckou vládou
a ekumenickým patriarchátem, aby bylo
v chrámu Hagia Sophia v Istanbulu 
zajištěno křesťanům právo na přístup
k modlitbám a bohoslužbám;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
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orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu;

orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu; vítá 
iniciativy na znovuotevření řecké školy na 
ostrově Büyükada jako mezinárodního 
centra kultury a žádá tureckou vládu, aby 
znovu otevřela semináře na ostrově 
Chalki; 

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
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k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu;

k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko, aby 
odstranilo uvádění náboženství na 
národních průkazech totožnosti s cílem 
snížit administrativní obtěžování členů 
nemuslimských komunit; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává
v jeho majetku; připomíná však, že je 

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků;
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešení, 
pokud jde o řadu nemovitostí 
římskokatolické církve a vrácení neprávem 
zabavených věcí, které byly státem
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naléhavě nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
odborné přípravy, jmenování a následnictví
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu;

zkonfiskovány a zůstávají v jeho majetku; 
připomíná však, že je naléhavě nutné 
pokračovat v rozhodujících a rozsáhlých 
reformách v oblasti svobody myšlení, 
svědomí a náboženského vyznání, zejména 
je třeba náboženským komunitám umožnit 
získat právní subjektivitu, odstranit veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy, 
jmenování a následnictví duchovních, 
oficiálně uznat svatyně komunity Alevi
a dosáhnout souladu s příslušnými 
rozsudky Evropského soudu pro lidská 
práva a s doporučeními Benátské komise;
vyzývá Turecko k zajištění toho, aby 
klášteru svatého Gabriela nebyly zabaveny 
jeho pozemky a aby byl chráněn v celém 
rozsahu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 239
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 

17. vítá pokračující provádění právních 
předpisů, kterými se mění zákon z roku 
2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti 
týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; vyzývá příslušné 
orgány, aby byly nápomocny syrské 
komunitě v řešení obtíží spojených
s registrací nemovitostí a pozemků; vyzývá
k tomu, aby byla vyřešena situace, kdy 
řada nemovitostí katolické církve 
byla státem zkonfiskována a zůstává v jeho 
majetku; připomíná však, že je naléhavě 
nutné pokračovat v rozhodujících
a rozsáhlých reformách v oblasti svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
zejména je třeba náboženským komunitám 
umožnit získat právní subjektivitu, 
odstranit veškerá omezení týkající se 
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odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko
k zajištění toho, aby klášteru svatého 
Gabriela nebyly zabaveny jeho pozemky
a aby byl chráněn v celém rozsahu;

odborné přípravy, jmenování a následnictví 
duchovních, oficiálně uznat svatyně 
komunity Alevi a dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise; vyzývá Turecko, aby
v plné míře uznávalo práva menšin
a zajistilo, aby klášteru svatého Gabriela 
nebyly zabaveny jeho pozemky a aby byl 
chráněn v celém rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná, že vzdělávání hraje 
klíčovou úlohu v procesu vytváření 
různorodé společnosti, která je otevřená 
sociálnímu začlenění a respektuje 
náboženské komunity a menšiny; 
naléhavě vyzývá tureckou vládu, aby 
věnovala zvláštní pozornost vzdělávacím 
materiálům používaným ve školství, které 
by měly odrážet národnostní
a náboženskou pluralitu a pluralitu víry
v turecké společnosti, odstraňovat 
diskriminaci a předsudky a prosazovat 
plné akceptování všech náboženských 
komunit a menšin, a zdůrazňuje, že je 
zapotřebí nezaujatých vzdělávacích 
materiálů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. důrazně podporuje probíhající 
jednání o mírovém řešení kurdské otázky
a žádá všechny politické strany v Turecku, 
aby tento proces podporovaly a aby 
společně nesly odpovědnost za jeho 
úspěch; je přesvědčen, že úspěšný dialog
o této otázce bude mít na Blízkém východě 
pozitivní vliv a otevře nové možnosti 
řešení regionálních konfliktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá konkrétní kroky tureckých 
orgánů k zajištění svobody náboženského 
projevu a bezpečnějších bohoslužeb; 
zdůrazňuje, že je třeba pokračovat
v reformách v oblasti svobody myšlení, 
svědomí a náboženského vyznání; zastává 
názor, že náboženské komunity by měly 
mít možnost získat právní subjektivitu, aby 
se odstranila stávající omezení; 
připomíná, že je třeba dosáhnout souladu
s příslušnými rozsudky Evropského soudu 
pro lidská práva a s doporučeními 
Benátské komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Ana Gomes
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Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a.
v zájmu plnohodnotného zabezpečení 
náboženské svobody vyzývá k začlenění 
těchto ustanovení do nové ústavy: zrušení 
povinnosti uvádět náboženskou 
příslušnost na národních průkazech 
totožnosti; zrušení povinného vyučování 
náboženství; zrušení nebo změna složení 
generálního ředitelství pro náboženské 
záležitosti, aby zastupovalo i jiné 
náboženské skupiny, například alevitů, 
které jsou mimo rámec sunnitského 
islámu;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vybízí vládu, aby prioritou svého 
reformního úsilí učinila zásadu rovnosti 
žen a mužů, potírala chudobu žen
a zvyšovala sociální začlenění žen a jejich 
účast na trhu práce; vítá snahu vlády 
zvýšit počet dívek ve školách, díky níž se 
na úrovni základního vzdělávání podařilo 
rozdíl mezi dívkami a chlapci téměř 
odstranit, a vyzývá vládu, aby přijala 
veškerá nutná opatření, aby se tento rozdíl 
podařilo minimalizovat i na úrovni 
středoškolského vzdělávání; vyzývá 
politické strany, aby posílily aktivní 
zapojení a účast žen v politice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b.
konstatuje, že pokrok byl zvláště pomalý
v rozšíření práv alevitské menšiny; je 
velmi znepokojen převažujícími 
diskriminačními projevy vůči Alevitům ve 
společnosti, které využívají a posilují 
opakované odkazy premiéra Erdogana na 
levitský původ vůdce hlavní opoziční 
strany CHP Kilicdaroglua, s jasným 
záměrem zdiskreditovat ho v očích 
zbožných sunnitských voličů;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; vítá 
současné neformální jednání mezi 
uvězněným vůdcem Strany kurdských 
pracujících a tureckou vládou, jehož 
cílem je vyřešit teroristické hrozby 
politickými prostředky; zdůrazňuje, že 
třetí soubor reforem soudního systému 
přinesl povzbudivé změny 
protiteroristického zákona k vyřešení 
problému s vysokým počtem trestních 
řízení vedených proti spisovatelům
a novinářům, kteří na kurdské téma píší,
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a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování
a podporovat pokojné začlenění občanů 
kurdského původu do turecké společnosti; 
připomíná, že politické řešení se může 
zakládat jedině na skutečně demokratické 
diskuzi o kurdské otázce, a vyjadřuje 
znepokojení nad vysokým počtem 
trestních řízení vedených proti 
spisovatelům a novinářům, kteří o kurdské 
otázce píší, a nad zatčeními několika 
kurdských politiků, starostů a členů 
obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

a nad zatčeními několika kurdských 
politiků, starostů a členů obecních rad, 
odborářů, právníků, protestujících
a bojovníků za lidská práva v souvislosti
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících;
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, 
aby spolupracovaly na dosažení posíleného 

18. odsuzuje pokračující teroristické útoky
Strany kurdských pracujících a podporuje
přiměřenou reakci tureckých orgánů; vítá
a podporuje pokračování probíhajícího 
úsilí Turecka o nalezení politického řešení 
kurdské otázky; vyzývá všechny politické 
síly, aby spolupracovaly na dosažení 
posíleného politického dialogu a procesu 
dalšího politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
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politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
domnívá se, že k nalezení cesty k řešení 
kurdské otázky v Turecku je potřebný 
skutečný a upřímný politický dialog;
odsuzuje nedávné události v Paříži, kde 
byly zavražděny tři kurdské aktivistky,
a doufá, že tyto události nepoškodí 
probíhající dialog mezi tureckou vládou
a kurdskými představiteli; vyzývá všechny 
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spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

politické síly, aby vytvořily přiměřenou 
politickou platformu a aby vedly 
konstruktivní dialog o kurdské otázce
a usnadnily skutečné zahájení uplatňování 
základních práv v ústavním procesu, který 
odráží pluralitu Turecka a který plně 
uznává všechny občany a jejich práva; 
vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 

18. vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
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útokům Strany kurdských pracujících;
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; vítá nové 
právní předpisy, které otevírají možnost 
používat rodný jazyk v soudním řízení; 
považuje v této souvislosti právo na 
vzdělání v rodném jazyce a právo na 
používání kurdského jazyka v komunikaci
s místní správou za nezbytné; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících;
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

18. vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Ria Oomen-Ruijten
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; v tomto směru vítá a plně 
podporuje probíhající rozhovory mezi 
tureckými představiteli a Abdullahem 
Öcalanem, uvězněným vůdcem Strany 
kurdských pracujících, a oceňuje podporu 
této iniciativy napříč stranami
a občanskou společností; vyzývá všechny 
politické síly, aby vytvořily přiměřenou 
politickou platformu a aby vedly 
konstruktivní dialog o kurdské otázce
a usnadnily skutečné zahájení uplatňování 
základních práv v ústavním procesu; 
vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;
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Or. en

Pozměňovací návrh 252
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
vyzývá Turecko, aby obnovilo upřímné 
úsilí o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; vítá 
skutečnost, že 31. ledna 2013 vstoupilo
v platnost právo na obhajobu před 
tureckými soudy v jiném než tureckém 
jazyce, připomíná, že politické řešení se 
může zakládat jedině na skutečně 
demokratické diskuzi o kurdské otázce,
a vyjadřuje znepokojení nad vysokým 
počtem trestních řízení vedených proti 
spisovatelům a novinářům, kteří o kurdské 
otázce píší, a nad zatčeními několika 
kurdských politiků, starostů a členů 
obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
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diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; v tomto ohledu vítá, že vstoupilo
v platnost právo na obhajobu před 
tureckými soudy v jiném než tureckém 
jazyce; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 



AM\926945CS.doc 37/128 PE504.402v01-00

CS

zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů

18. bere na vědomí, že Turecko i nadále 
projevuje nezlomnost vůči teroristickým 
útokům Strany kurdských pracujících; 
vyzývá Turecko, aby obnovilo úsilí
o nalezení politického řešení kurdské 
otázky; vyzývá všechny politické síly, aby 
vytvořily přiměřenou politickou platformu
a aby vedly konstruktivní dialog o kurdské 
otázce a usnadnily skutečné zahájení 
uplatňování základních práv v ústavním 
procesu; vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování a podporovat 
pokojné začlenění občanů kurdského 
původu do turecké společnosti; připomíná, 
že politické řešení se může zakládat jedině 
na skutečně demokratické diskuzi
o kurdské otázce, a vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům, 
kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů
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a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
diskusi o kurdské otázce na půdě 
demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
žádá, aby příslušné francouzské a turecké 
orgány důkladně vyšetřily vraždy tří 
kurdských aktivistek, k nimž došlo 
9. ledna v Paříži; zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat diskusi o kurdské otázce na 
půdě demokratických institucí, zejména 
tureckého Velkého národního 
shromáždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. opakuje své očekávání, že bude 
urychleně splněno nedávno přijaté 
prohlášení turecké vlády o opětovném 
otevření školy pro řeckou menšinu na 
ostrově Gökçeada (Imbros), což 
představuje pozitivní krok k zachování 
dvojí kultury na tureckých ostrovech 
Gökçeada (Imbros) a Bozcaada (Tenedos)
v souladu s rezolucí Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy č. 1625 (2008); 
konstatuje však, že jsou zapotřebí další 
kroky k řešení problémů, s nimiž se 
příslušníci řecké menšiny potýkají, 
zejména v souvislosti s jejich majetkovými 
právy;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Adrian Severin
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Turecko, aby pokračovalo ve 
svém úsilí o nalezení politického řešení 
kurdské otázky; vyzývá všechny politické 
síly, aby vytvořily přiměřenou politickou 
platformu a aby vedly konstruktivní dialog
o kurdské otázce a usnadnily skutečné 
zahájení uplatňování základních práv
v ústavním procesu; připomíná, že 
politického řešení lze dosáhnout pouze na 
základě skutečně demokratické diskuse
o kurdské otázce, zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat diskusi o kurdské 
otázce na půdě demokratických institucí, 
zejména tureckého Velkého národního 
shromáždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. důrazně odsuzuje teroristický útok na 
velvyslanectví USA v Ankaře dne 1. února 
2013 a vyjadřuje upřímnou soustrast 
rodině zesnulého tureckého občana; 
připomíná, že by sice měla být přijata 
další opatření v boji proti teroristickým 
činům k zajištění bezpečnosti státu a jeho 
obyvatel, neměla by však být na úkor 
lidských a občanských práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. důrazně odsuzuje zavraždění tří 
kurdských aktivistek v Paříži dne 9. ledna 
2013; vyzývá francouzské orgány, aby 
provedly vše pro to, aby zajistily, že 
pachatelé a ti, kdo si tyto vraždy objednali, 
byli urychleně postaveni před soud
a odsouzeni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá všechny politické síly, aby 
spolupracovaly na dosažení posíleného 
politického dialogu a procesu dalšího 
politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a zapojení 
občanů kurdského původu s cílem zaručit 
jejich právo na svobodu projevu, 
sdružování a shromažďování
a podporovat pokojné začlenění občanů 
kurdského původu do turecké společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vítá přímý politický dialog, který 
turecká vláda nedávno zahájila
s Abdullahem Öcalanem; domnívá se, že 
se otevřela možnost pro jednání, která by 
mohly vést k historické dohodě řešící 
kurdský konflikt mírovým
a demokratickým způsobem; vybízí proto 
strany konfliktu, aby co nejdříve přešly od 
rozhovorů k strukturovaným jednáním; 
zdůrazňuje význam pevné a pozitivní 
podpory tohoto procesu, kterou by měly 
poskytovat členské státy EU,
a konstruktivní úlohu, kterou musí
v zájmu úspěchu mírového procesu sehrát 
politické strany, média a občanská 
společnost v Turecku; dále zdůrazňuje 
význam procesu ústavní reformy pro 
trvalé řešení kurdské otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá turecké orgány, aby zajistily 
úplné objasnění okolností masakru
v Uludere / Sirnaku dne 28. prosince 
2011, při němž přišlo o život 34 nevinných 
civilistů v důsledku nerozlišující 
armádního bombardování, a aby bylo 
znovu zahájeno probíhající šetření s cílem 
postavit odpovědné osoby před soud;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 262
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá soubor pobídek, jehož cílem je 
zvýšit investice a hospodářský rozvoj
v nejméně rozvinutých regionech Turecka, 
včetně jihovýchodu země,
a pokračování projektu Jihovýchodní 
Anatolie;

19. vítá soubor pobídek, jehož cílem je 
zvýšit investice a hospodářský rozvoj
v nejméně rozvinutých regionech Turecka, 
včetně jihovýchodu země,
a pokračování projektu Jihovýchodní 
Anatolie; domnívá se, že tyto investice 
budou pro soukromé investory pobídkou
k tomu, aby vytvářeli sociální kapitál
a transformovali nedostatečně rozvinuté 
regiony v případná výrobní centra; 
navrhuje doplnit soubor pobídek
o investice do bezpečnostních, 
infrastrukturních a dopravních alternativ
v cílových regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá soubor pobídek, jehož cílem je 
zvýšit investice a hospodářský rozvoj
v nejméně rozvinutých regionech Turecka, 
včetně jihovýchodu země,
a pokračování projektu Jihovýchodní 
Anatolie;

19. vítá soubor pobídek, jehož cílem je 
zvýšit investice a hospodářský rozvoj
v nejméně rozvinutých regionech Turecka, 
včetně jihovýchodu země,
a pokračování projektu Jihovýchodní 
Anatolie; bere však na vědomí rozhodnutí 
nejvyššího soudu Turecka pozastavit 
výstavbu přehrady Ilisu; vyzývá tureckou 
vládu, aby rozhodnutí akceptovala a práce 
na přehradě zastavila;

Or. de
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Pozměňovací návrh 264
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá soubor pobídek, jehož cílem je 
zvýšit investice a hospodářský rozvoj
v nejméně rozvinutých regionech Turecka, 
včetně jihovýchodu země,
a pokračování projektu Jihovýchodní 
Anatolie;

19. vítá soubor pobídek, jehož cílem je 
zvýšit investice a hospodářský rozvoj
v nejméně rozvinutých regionech Turecka, 
včetně jihovýchodu země,
a pokračování projektu Jihovýchodní 
Anatolie; vyzývá tureckou vládu, aby 
nezrušila rozhodnutí turecké Státní rady
o zastavení výstavby přehrady Ilisu kvůli 
případným pokynům v oblasti životního 
prostředí a lidských práv, které by 
pokračování projektu mohlo porušit;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vítá rozhodnutí Vyššího správního 
soudu (Danistay) o zrušení povolení na 
výstavbu přehrady Ilisu na základě studií
o dopadu na životní prostředí a na základě 
příslušných právních předpisů; vyzývá 
tureckou vládu, aby chránila své 
archeologické a přírodní bohatství tím, že 
bude upřednostňovat menší, ekologicky
a sociálně udržitelné projekty; žádá 
orgány EU a členské státy EU, aby
v tomto ohledu plně využily veškeré 
vyjednávací nástroje EU o kapitole 
Životní prostředí (27) a nástroje politiky 
rozšíření pro kandidátské země;
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Or. en

Pozměňovací návrh 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá Turecko a Komisi, aby při 
jednáních o kapitole Životní prostředí (27) 
otevřené v prosinci 2009 zohledňovaly 
nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování
s produkty z tuleňů (tzv. nařízení
o tuleních) a zakázaly uvádění výrobků
z tuleňů na trh; naléhá na tureckou 
vládu, aby svou politiku uvedla v soulad
s nařízením EU, které zakazuje 
obchodování se všemi produkty
z komerčního lovu tuleňů, a tím výrazně 
přispěla k ukončení největšího 
komerčního lovu mořského savce na 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opakuje, že je třeba posílit soudržnost 
mezi tureckými regiony a mezi 
venkovskými a městskými oblastmi s cílem 
poskytnout nové příležitosti jejich 
obyvatelům jako celku a podporovat 
hospodářské a sociální začlenění; 
vyzdvihuje zvláštní úlohu vzdělání
a nutnost řešit přetrvávající výrazné 
regionální rozdíly v oblasti kvality 

20. opakuje, že je třeba posílit soudržnost 
mezi tureckými regiony a mezi 
venkovskými a městskými oblastmi s cílem 
poskytnout nové příležitosti jejich 
obyvatelům jako celku a podporovat 
hospodářské a sociální začlenění; 
vyzdvihuje zvláštní úlohu vzdělání
a nutnost řešit přetrvávající výrazné 
regionální rozdíly v oblasti kvality 
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vzdělávání i počtu žáků a studentů; vyzývá
k tomu, aby byly učiněny kroky vedoucí
k otevření kapitoly 22 týkající se regionální 
politiky;

vzdělávání i počtu žáků a studentů; vyzývá
k tomu, aby byly učiněny kroky k otevření 
kapitoly 22 týkající se regionální politiky,
a doufá, že blížící se návštěva prezidenta 
Hollanda v Turecku bude v tomto směru 
příležitostí k dosažení pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opakuje, že je třeba posílit soudržnost 
mezi tureckými regiony a mezi 
venkovskými a městskými oblastmi s cílem 
poskytnout nové příležitosti jejich 
obyvatelům jako celku a podporovat 
hospodářské a sociální začlenění; 
vyzdvihuje zvláštní úlohu vzdělání
a nutnost řešit přetrvávající výrazné 
regionální rozdíly v oblasti kvality 
vzdělávání i počtu žáků a studentů; vyzývá
k tomu, aby byly učiněny kroky vedoucí
k otevření kapitoly 22 týkající se regionální 
politiky;

20. opakuje, že je třeba posílit soudržnost 
mezi tureckými regiony a mezi 
venkovskými a městskými oblastmi s cílem 
poskytnout nové příležitosti jejich 
obyvatelům jako celku a podporovat 
hospodářské a sociální začlenění; 
vyzdvihuje zvláštní úlohu vzdělání
a nutnost řešit přetrvávající výrazné 
regionální rozdíly v oblasti kvality 
vzdělávání i počtu žáků a studentů; vyzývá
k tomu, aby byly učiněny kroky k otevření 
kapitoly 22 týkající se regionální politiky,
a doufá, že blížící se návštěva prezidenta 
Hollanda v Turecku bude v tomto směru 
příležitostí k dosažení pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. opakuje, že je třeba posílit soudržnost 20. opakuje, že je třeba posílit soudržnost 
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mezi tureckými regiony a mezi 
venkovskými a městskými oblastmi s cílem 
poskytnout nové příležitosti jejich 
obyvatelům jako celku a podporovat 
hospodářské a sociální začlenění; 
vyzdvihuje zvláštní úlohu vzdělání
a nutnost řešit přetrvávající výrazné 
regionální rozdíly v oblasti kvality 
vzdělávání i počtu žáků a studentů; vyzývá
k tomu, aby byly učiněny kroky vedoucí
k otevření kapitoly 22 týkající se regionální 
politiky;

mezi tureckými regiony a mezi 
venkovskými a městskými oblastmi s cílem 
poskytnout nové příležitosti jejich 
obyvatelům jako celku a podporovat 
hospodářské a sociální začlenění; 
vyzdvihuje zvláštní úlohu vzdělání
a nutnost řešit přetrvávající výrazné 
regionální rozdíly v oblasti kvality 
vzdělávání i počtu žáků a studentů; vyzývá
k tomu, aby byly učiněny kroky vedoucí
k otevření kapitoly 22 týkající se regionální 
politiky; vyzývá Komisi, aby předložila 
posouzení dopadů přistoupení Turecka
k EU, pokud jde o oblast strukturální 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie pro boj 
proti dětské chudobě a dětské práci a na 
podporu přístupu ke vzdělávání; vítá 
zřízení funkce veřejného ochránce práv 
dítěte a přijetí první strategie v oblasti práv 
dítěte v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie pro boj 
proti dětské chudobě a dětské práci a na 
podporu přístupu ke vzdělávání; 
zdůrazňuje, že dětská práce, zejména při 
sezónních zemědělských pracích, by měla 
být vymýcena nalezením a odstraněním 
mezer v právním systému a vytvořením 
potřebných mechanismů k provádění
a monitorování, přijetím opatření, která se 
budou týkat vlastníků pozemků, kteří 
zaměstnávají sezónních pracovníky, 
rodičů i soukromého sektoru, který 
výrobky nakupuje, a tím, že se prioritou 
stane řešení problému nezaměstnanosti
v regionech, ze kterých sezónní pracovníci 
pocházejí; vítá zřízení funkce veřejného 
ochránce práv dítěte a přijetí první strategie
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v oblasti práv dítěte v Turecku; vyjadřuje 
obavy nad skutečností, že se snížil počet 
činných soudů pro mladistvé a naléhavě 
žádá Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie pro boj 
proti dětské chudobě a dětské práci a na 
podporu přístupu ke vzdělávání; vítá 
zřízení funkce veřejného ochránce práv 
dítěte a přijetí první strategie v oblasti práv 
dítěte v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby a dětské práce mezi dětmi, 
zejména ve venkovských oblastech; 
zdůrazňuje, že je potřebná komplexní 
strategie pro boj proti dětské chudobě
a dětské práci a na podporu přístupu ke 
vzdělávání pro chlapce i dívky; vítá zřízení 
funkce veřejného ochránce práv dítěte
a přijetí první strategie v oblasti práv dítěte
v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie pro boj 
proti dětské chudobě a dětské práci a na 
podporu přístupu ke vzdělávání; vítá 
zřízení funkce veřejného ochránce práv 
dítěte a přijetí první strategie v oblasti práv 
dítěte v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie pro boj 
proti dětské chudobě a dětské práci a na 
podporu přístupu ke vzdělávání; vítá 
zřízení funkce veřejného ochránce práv 
dítěte a přijetí první strategie v oblasti práv 
dítěte v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; vyzývá k výraznému 
zlepšení podmínek v nápravných 
zařízeních pro mladistvé; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie pro boj 
proti dětské chudobě a dětské práci a na 
podporu přístupu ke vzdělávání; vítá 
zřízení funkce veřejného ochránce práv 
dítěte a přijetí první strategie v oblasti práv 
dítěte v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie pro boj 
proti dětské chudobě a dětské práci a na 
podporu přístupu ke vzdělávání; vítá 
zřízení funkce veřejného ochránce práv 
dítěte a přijetí první strategie v oblasti práv 
dítěte v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; vyzývá k výraznému 
zlepšení podmínek v nápravných 
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a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

zařízeních pro mladistvé; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie pro boj 
proti dětské chudobě a dětské práci a na 
podporu přístupu ke vzdělávání; vítá 
zřízení funkce veřejného ochránce práv 
dítěte a přijetí první strategie v oblasti práv 
dítěte v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie pro boj 
proti dětské chudobě a dětské práci a na 
podporu přístupu ke vzdělávání; vítá 
zřízení funkce veřejného ochránce práv 
dítěte a přijetí první strategie v oblasti práv 
dítěte v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; vyzývá k výraznému 
zlepšení podmínek v nápravných 
zařízeních pro mladistvé; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie pro boj 
proti dětské chudobě a dětské práci a na 
podporu přístupu ke vzdělávání; vítá 
zřízení funkce veřejného ochránce práv 
dítěte a přijetí první strategie v oblasti práv 
dítěte v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

21. je znepokojen nepoměrně velkou mírou 
chudoby mezi dětmi, zejména 
ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že 
je potřebná komplexní strategie a výrazné 
zvýšení správních kapacit pro boj proti 
dětské chudobě a dětské práci a na podporu 
přístupu ke vzdělávání; vítá zřízení funkce 
veřejného ochránce práv dítěte a přijetí 
první strategie v oblasti práv dítěte
v Turecku; vyjadřuje obavy nad 
skutečností, že se snížil počet činných 
soudů pro mladistvé a naléhavě žádá 
Turecko, aby poskytlo alternativy
k věznění nezletilých; opakuje význam 
nezávislého mechanismu sledování
a ochrany pro ochranu práv a prevenci 
zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá a očekává urychlené provedení 
prohlášení turecké vlády o opětovném 
otevření školy pro řeckou menšinu na 
ostrově Gökçeada (Imbros), což 
představuje pozitivní krok k zachování 
dvojí kultury na tureckých ostrovech 
Gökçeada (Imbros) a Bozcaada (Tenedos)
v souladu s rezolucí Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy č. 1625 (2008); 
konstatuje však, že jsou zapotřebí další 
kroky k řešení problémů, s nimiž se 
příslušníci řecké menšiny potýkají, 
zejména v souvislosti s jejich majetkovými 
právy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 277
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá zlepšení celkového 
podnikatelského prostředí v Turecku, a to 
zejména nabytím účinnosti nového 
tureckého obchodního zákoníku a stálou 
podporou malých a středních podniků ze 
strany Organizace pro rozvoj MSP 
(KOSGEB); vyzývá k většímu partnerství 
mezi tureckými podniky a podniky z EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. připomíná Turecku, že desetitisíce 
občanů a obyvatel EU, kteří se stali 
oběťmi podvodu spáchaného tzv.. 
zelenými fondy, stále čekají na nápravu,
a vyzývá orgány veřejné moci, aby přijaly 
veškerá nezbytná opatření k urychlení 
tohoto procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Charles Tannock
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyjadřuje znepokojení nad 
nedávnými útoky na turecké občany 
arménského etnického původu a jejich 
vražděním, např. v istanbulské čtvrti 
Samatya; vyzývá turecké orgány, aby se
i nadále zabývaly obavami nemuslimských 
menšin v Turecku o bezpečnost; očekává, 
že v řízení o odvolání státního zástupce 
proti rozhodnutí soudu z ledna 2012
v případu vraždy Hranta Dinka podaném 
částečně na základě argumentu, že vraždu 
spáchala organizace, bude dodržen řádný 
soudní postup;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že v nové ústavě je třeba 
řešit práva dětí a zahrnout do ní 
ustanovení, která zajistí dodržování práv 
dětí na ochranu, lepší životní podmínky
a předcházení diskriminaci; zdůrazňuje, 
že je třeba, aby Turecko ještě zlepšilo 
dodržování ustanovení Deklarace práv 
dítěte OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Graham Watson
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Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budování dobrých sousedských vztahů Regionální spolupráce

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena 
na zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 

22. Velmi kritizuje rozhodnutí Turecka 
zdržet se účasti na schůzích a kontaktů
s kyperským předsednictvím Rady EU
a zastává názor, že Turecko tím oslabilo
důležitý pilíř institucionálního rámce 
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zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena 
na zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

jednání, který je založen na zásadách 
smysluplné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi členskými státy;
považuje za hluboce politováníhodné, že 
Turecko propáslo příležitost zahájit proces 
aktivnější normalizace vztahů s Kyprem;

Or. de

Pozměňovací návrh 284
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena 
na zásadě upřímné spolupráce
a vzájemné solidarity mezi všemi svými 
členskými státy a na dodržování 
institucionálního rámce;

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU; kromě toho 
vyjadřuje hluboké politování nad tím, že na 
to EU vůbec nereagovala; konstatuje, že 
Turecko prokázalo, že netouží po 
přistoupení k EU a ani toho nikdy nebude 
schopno; domnívá se, že jednání
o přistoupení s Tureckem by měla být 
okamžitě ukončena;

Or. nl

Pozměňovací návrh 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 

22. vyjadřuje politování nad tím, že nebylo 
dosaženo úplného urovnání kyperského 
problému dříve, než Kypr převzal 
předsednictví EU, což by novému 
partnerskému státu umožnilo převzít 
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zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena 
na zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

předsednictví EU; připomíná, že Turecko 
vyjádřilo svou připravenost navázat vztahy
s novým partnerským státem, který by 
vznikl po celkovém urovnání na Kypru 
prostřednictvím OSN; zdůrazňuje, že 
kroky k normalizaci vztahů musí 
podniknout současně všechny dotčené 
strany a každý krok za tímto účelem 
přináší prospěch všem stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena na 
zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

22. vyjadřuje politování nad dalším 
zdržením zahájení procesu aktivní
normalizace vztahů mezi Tureckem
a Kyprem během kyperského 
předsednictví Rady EU; konstatuje, že je 
třeba vyvinout další úsilí na odstranění 
izolace komunity kyperských Turků; 
připomíná, že EU je založena na zásadě 
upřímné spolupráce a vzájemné solidarity 
mezi všemi svými členskými státy a na 
dodržování institucionálního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 

22. zastává názor, že Turecko propáslo 
důležitou příležitost zahájit proces aktivní 
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schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena na 
zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

normalizace vztahů s Kyprem u příležitosti 
jeho předsednictví Rady EU; připomíná, 
že EU je založena na zásadě upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi svými členskými státy a na 
dodržování institucionálního rámce; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutný pokrok
k normalizaci vztahů Turecka
s Kyperskou republikou, aby jednání
o přistoupení mezi EU a Tureckem 
dostala nový impuls;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena na 
zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

22. důrazně odsuzuje rozhodnutí Turecka 
zdržet se účasti na schůzích a kontaktů
s kyperským předsednictvím Rady EU
a zastává názor, že kvůli jeho neschopnosti 
normalizovat vztahy s Kyprem by měl být 
přístupový proces pozastaven; připomíná, 
že EU je založena na zásadě upřímné 
spolupráce a vzájemné solidarity mezi 
všemi svými členskými státy a na 
dodržování institucionálního rámce;

Or. it

Pozměňovací návrh 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena na 
zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena na
zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce; připomíná, že uznání ze strany 
všech členských států EU je nezbytným 
prvkem přístupového procesu; naléhavě 
proto vyzývá Turecko, aby co nejdříve 
přikročilo k normalizaci svých vztahů se 
všemi členskými státy EU, včetně zrušení 
toho, aby vzalo zpět své veto ohledně 
členství členských států EU v několika 
mezinárodních organizacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena na 
zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena na 
zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce; vyzývá tureckou vládu, aby plně
dodržovala své právní závazky 
vyplývajícími z acquis communautaire, 
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zejména z prohlášení Evropského 
společenství a jeho členských států ze dne 
21. září 2005;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena na 
zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 
zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná Turecku, že EU je 
založena na zásadě upřímné spolupráce
a vzájemné solidarity mezi všemi svými 
členskými státy a na dodržování 
institucionálního rámce a že každá země, 
která se chce k Unii připojit, by měla 
zastávat hodnoty a zásady, na nichž je 
založena;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a zastává názor, 
že Turecko propáslo důležitou příležitost 

22. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Turecka zdržet se účasti na 
schůzích a kontaktů s kyperským 
předsednictvím Rady EU a žádá všechny 
dotčené strany a Turecko, aby 



AM\926945CS.doc 59/128 PE504.402v01-00

CS

zahájit proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena na 
zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

nepromeškaly důležitou příležitost zahájit 
proces aktivní normalizace vztahů
s Kyprem; připomíná, že EU je založena na 
zásadě upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi svými členskými 
státy a na dodržování institucionálního 
rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyjadřuje politování nad ztracenou 
příležitostí opět zahájit proces aktivní 
normalizace vztahů s Kyprem během 
kyperského předsednictví Rady EU, 
přičemž uznává, že k tomu přispělo
i rozhodnutí Turecka neúčastnit se 
jednání a kontaktů; připomíná, že EU je 
založena na zásadě upřímné spolupráce
a vzájemné solidarity mezi všemi svými 
členskými státy, řešení sporů se sousedy, 
dodržování práv a zájmů menšinových 
komunit a dodržování institucionálního 
rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. připomíná turecký postoj ke 
kyperskému předsednictví Rady, který vedl 
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ke zrušení 70. schůze smíšeného 
parlamentního výboru, a lituje, že tento 
postoj měl negativní vliv na 
meziparlamentní politický dialog; 
vyjadřuje politování nad tím, že Turecku 
nebyly za toto chování uloženy žádné 
sankce;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Nikolaos Salavrakos

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. připomíná, že uznání ze strany všech 
členských států EU je nezbytným prvkem 
přístupového procesu; vyzývá Turecko, 
aby co nejdříve přikročilo k normalizaci 
svých vztahů se všemi členskými státy EU,
a to i zrušením svého veta na účast 
některých členských států EU
v mezinárodních organizacích; vyjadřuje 
politování nad tím, že dne 15. ledna bylo 
Turecko jedinou ze 185 zemí, která 
odmítla povolit Kypru vstup do rady 
Mezinárodní agentury pro obnovitelnou 
energii;

Or. el

Pozměňovací návrh 296
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje povinnost Turecka 
respektovat kyperskou výlučnou 
hospodářskou zónu, jak je stanoveno
v Úmluvě OSN o mořském právu, jehož je 
EU signatářem; bere na vědomí, že 
Turecko není signatářem uvedené 
úmluvy, a proto se domnívá, že nemusí
k těmto závazkům přihlížet; vyzývá 
Turecko, aby si uvědomilo, že uvedená 
úmluva je nyní součástí acquis 
communautaire, které bude muset být při 
přistoupení plně provedeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá vládu Turecka, aby zastavila 
opakované narušování řeckého vzdušného 
prostoru a přelety tureckých vojenských 
letadel nad řeckými ostrovy; vyzývá 
Turecko, aby zrušilo povolení udělená 
Turecké ropné společnosti (TPAO) na 
geologický průzkum a uhlovodíkové 
činnosti v oblastech spadajících do 
řeckého pevninského šelfu;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Ankaru a Nikósii, aby zahájily 
přímý dialog o všech dosud nevyřešených 
problémech na nejvyšší politické úrovni,
a to na základě úspěchu dialogu mezi 
Bělehradem a Prištinou, který 
zprostředkovává místopředsedkyně 
Komise / vysoká představitelka Catherine 
Ashtonová a který otevřel cestu k větší 
integraci Srbska a Kosova s EU; domnívá 
se, že přímý kontakt mezi politickými
vůdci by vytvořil příznivé politické klima 
usnadňující komplexní řešení všech 
otevřených otázek mezi Tureckem
a Kyprem; kromě toho zastává názor, že 
dialog na vysoké úrovni s představiteli 
tureckých Kurdů by také vytvořil 
podmínky pro rozsáhlé a trvalé řešení 
kurdského problému a skutečné usmíření 
tureckých občanů všech etnik
a národností;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu 
postupovat, aby vyjednávací proces pod 
záštitou generálního tajemníka OSN 
získal brzy znovu dynamiku; vyzývá 
Turecko, aby začalo stahovat své 

23. konstatuje, že turecká okupace severní 
části Kypru, a tedy části území EU, je 
protiprávní a měla by být okamžitě 
ukončena;
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ozbrojené síly z Kypru a v souladu
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 
(1984) předalo město Famagusta 
Organizaci spojených národů; zároveň 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

Or. nl

Pozměňovací návrh 300
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení vycházejícím
z dohodnuté koncepce OSN o společné 
existenci dvou zón, dvou komunit
a politické rovnosti a přijatelném pro obě 
komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat,
a poukazuje na to, že je třeba stanovit 
časový rámec, aby vyjednávací proces na 
úrovni čelních představitelů pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; připomíná, že Turecko 
často vyjádřilo svou připravenost stáhnout 
své síly v případě komplexního řešení na 
Kypru, jak stanoví rovněž Annanův plán
z roku 2004; vyzývá Kyperskou republiku, 
aby umožnila přijetí nařízení o přímém 
obchodování, které by umožnilo 
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způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

kyperským Turkům obchodovat přímo
s EU s preferenčními sazbami, což přiblíží 
obyvatele z turecké části Kypru
k Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je nutné 
stanovit termín dokončení jednání
o dohodě mezi oběma komunitami o tom, 
jak při zásadních jednáních o urovnání 
konfliktu postupovat, aby vyjednávací 
proces pod záštitou generálního tajemníka 
OSN získal brzy znovu dynamiku; trvá na 
tom, že současný stav již není udržitelný;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Renate Sommer
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů;

Or. de

Pozměňovací návrh 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení vycházejícím
z dohodnuté koncepce OSN o společné 



PE504.402v01-00 66/128 AM\926945CS.doc

CS

nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

existenci dvou zón, dvou komunit
a politické rovnosti a přijatelném pro obě 
komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat,
a poukazuje na to, že je třeba stanovit 
časový rámec, aby vyjednávací proces na 
úrovni čelních představitelů pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; připomíná, že Turecko 
často vyjádřilo svou připravenost stáhnout 
své síly v případě komplexního řešení na 
Kypru, jak stanoví rovněž Annanův plán
z roku 2004; vyzývá Kyperskou republiku, 
aby umožnila přijetí nařízení o přímém 
obchodování, které by umožnilo
kyperským Turkům obchodovat přímo
s EU zákonným způsobem, jenž bude 
přijatelný pro všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu 
postupovat, aby vyjednávací proces pod 
záštitou generálního tajemníka OSN získal
brzy znovu dynamiku; vyzývá Turecko, 
aby začalo stahovat své ozbrojené síly
z Kypru a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) předalo 
město Famagusta Organizaci spojených 

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém, životaschopném
a komplexním řešení, které by bylo 
přínosem pro obě komunity a bylo 
založeno na příslušných rezolucích Rady 
bezpečnosti OSN, mezinárodních 
právních předpisech, základních zásadách 
EU a na acquis EU; vyzývá Turecko, aby 
rovněž v duchu dobré vůle intenzivně 
usilovalo o takové řešení, a zdůrazňuje, že 
vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN musí brzy 
znovu získat dynamiku; vyzývá Turecko, 
aby neprodleně začalo stahovat své 
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národů; zároveň vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav ve Famagustě,
a podpořila tak pozitivní atmosféru 
vedoucí k úspěšnému rozřešení 
probíhajících jednání o znovusjednocení
a umožnila kyperským Turkům
obchodovat přímo a zákonným způsobem, 
jenž bude přijatelný pro všechny strany;

ozbrojené síly z Kypru a v souladu
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 
(1984) předalo město Famagusta 
Organizaci spojených národů; připomíná 
návrh prezidenta Kyperské republiky 
otevřít zároveň pod záštitou (dohledem 
celních orgánů) EU přístav ve Famagustě
s cílem podpořit pozitivní atmosféru 
vedoucí k úspěšnému rozřešení 
probíhajících jednání o znovusjednocení
a umožnit oběma komunitám
obchodovat zákonným způsobem, jenž 
bude přijatelný pro všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém, životaschopném
a komplexním řešení, které by bylo
v souladu s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN a hodnotami
a zásadami, na kterých je založena EU;
vyzývá Turecko, aby toto úsilí 
podporovalo konkrétními opatřeními; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dosáhnout 
dohody mezi oběma komunitami o tom, jak 
při zásadních jednáních o urovnání 
konfliktu postupovat, aby vyjednávací 
proces pod záštitou generálního tajemníka 
OSN získal brzy znovu dynamiku; vyzývá 
Turecko, aby neprodleně stáhlo své 
ozbrojené síly z Kypru a umožnilo 
navrácení města Famagusta jeho 
legitimním obyvatelům v souladu
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 
(1984); zároveň vyjadřuje politování nad 
tím, že Turecko v roce 2010 odmítlo návrh 
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způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

vlády Kyperské republiky, aby byl, mimo 
jiné, pod záštitou EU otevřen přístav ve 
Famagustě, což by umožnilo obchodování 
mezi EU a kyperskými Turky přes tento 
přístav;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém, demokratickém
a životaschopném řešení v souladu
s hodnotami a zásadami, na kterých je 
založena EU, neboť řešení nesmí být na 
úkor lidských práv kyperských občanů ani 
evropských záležitostí a nesmí vytvořit 
negativní a nebezpečný politický 
precedens a model pro soudržnost EU; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dosáhnout 
dohody mezi oběma komunitami o tom, jak 
při zásadních jednáních o urovnání 
konfliktu postupovat, aby vyjednávací 
proces získal brzy znovu dynamiku;
domnívá se, že tento proces by měl nadále 
probíhat pod záštitou generálního 
tajemníka OSN a za pozitivní urychlující 
podpory EU tak, aby byly demokratické 
hodnoty a zásady plně respektovány
a zachovávány; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta jeho legitimním obyvatelům
a Organizaci spojených národů a podpořilo 
tak úsilí o komplexní řešení; zároveň 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě a umožnila 
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kyperským Turkům obchodovat přímo
a zákonným způsobem, jenž bude 
přijatelný pro všechny strany, a to
v souladu s mezinárodními právními 
předpisy, acquis communautaire
a svrchovanými právy Kyperské republiky, 
která je členským státem EU, jak stanoví 
protokol č. 10 a Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení a bylo v souladu
s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN
a hodnotami a zásadami, na kterých je 
založena EU; vyzývá Turecko, aby při 
zásadních jednáních o urovnání konfliktu 
postupovalo tak, aby vyjednávací proces 
pod záštitou generálního tajemníka OSN 
získal brzy znovu dynamiku; vyzývá 
Turecko, aby začalo neprodleně stahovat 
své ozbrojené síly z Kypru a v souladu
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 
(1984) předalo město Famagusta 
Organizaci spojených národů; zároveň 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat
a stanovit proveditelný časový plán, aby 
vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá k vypracování 
nového plánu na znovusjednocení, který 
by vycházel ze zásad společné existence 
dvou komunit, dvou pásem a politické 
spolupráce; vyzývá Turecko, aby začalo 
stahovat své ozbrojené síly z Kypru a 
v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město čtvrť 
Varoša pod správu OSN; zároveň vyzývá 
Kyperskou republiku, aby umožnila přijetí 
nařízení o přímém obchodování,
a podpořila tak pozitivní atmosféru vedoucí
k úspěšnému rozřešení probíhajících 
jednání o znovusjednocení a umožnila 
kyperským Turkům obchodovat přímo
a podle práva přijatelného pro všechny 
strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení vycházejícím
z koncepce společné existence dvou 
pásem, dvou komunit a politické rovnosti, 
kterou schválila OSN, přijatelném pro obě 
komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat,
a poukazuje na to, že je třeba stanovit 
proveditelný časový rámec, aby 
vyjednávací proces na úrovni čelních 
představitelů pod záštitou generálního 
tajemníka OSN získal brzy znovu 
dynamiku; připomíná, že Turecko 
prohlásilo, že je připraveno stáhnout své 
síly na Kypru v případě komplexního 
rozřešení kyperského problému, jak 
stanoví rovněž Annanův plán z roku 
2004; vyzývá Turecko, aby začalo stahovat 
své ozbrojené síly z Kypru a v souladu
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 
(1984) předalo město Famagusta 
Organizaci spojených národů; zároveň 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany; je přesvědčen, že přijetí 
nařízení o přímém obchodování
a uplatňování dodatkového protokolu
k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem (Ankarský protokol) bude mít 
pozitivní ekonomický dopad na obě 
komunity na Kypru;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
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založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany; vyjadřuje politování nad 
tím, že turecká komunita na severním 
Kypru dosud neobdržela své dva mandáty
v Evropském parlamentu a že turečtina 
dosud není úředním jazykem orgánů
a institucí EU, ačkoli je úředním jazykem 
Kyperské republiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
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jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany; považuje přetrvávající 
přesun tureckých občanů z Anatolie za 
překážku mírového soužití obou komunit 
na ostrově;

Or. it

Pozměňovací návrh 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
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zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany a bude v souladu
s mezinárodním právem a právními 
předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 

23. ještě jednou vyjadřuje podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
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všechny strany; všechny strany;

Or. nl

Pozměňovací návrh 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

23. ještě jednou vyjadřuje podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město 
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

Or. nl

Pozměňovací návrh 316
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo město
Famagusta Organizaci spojených národů; 
zároveň vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

23. ještě jednou vyjadřuje silnou podporu 
znovusjednocení Kypru, které by bylo 
založeno na spravedlivém
a životaschopném řešení přijatelném pro 
obě komunity; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dosáhnout dohody mezi oběma 
komunitami o tom, jak při zásadních 
jednáních o urovnání konfliktu postupovat, 
aby vyjednávací proces pod záštitou 
generálního tajemníka OSN získal brzy 
znovu dynamiku; vyzývá Turecko, aby 
začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru
a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) předalo uzavřenou část 
města Famagusta Organizaci spojených 
národů; zároveň vyzývá Kyperskou 
republiku, aby pod dohledem celních 
orgánů EU otevřela přístav ve Famagustě,
a podpořila tak pozitivní atmosféru vedoucí
k úspěšnému rozřešení probíhajících 
jednání o znovusjednocení a umožnila 
kyperským Turkům obchodovat přímo
a zákonným způsobem, jenž bude 
přijatelný pro všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti, 
aby Evropské radě předložil návrh na
přezkoumání situace, pokud jde o místa 
přidělená Kypru, a na aktualizaci 
rozhodnutí Rady ze dne 10. června 2004, 
které se výslovně týkalo pouze volebního 
období 2004–2009; vyzývá k přidělení míst 
Kyperské republice tak, aby byli úměrně 
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zastoupeni obyvatelé všech částí ostrova, 
nad nimiž si vláda Kyperské republiky 
nárokuje kontrolu, a to buď 
prostřednictvím poslanců Evropského 
parlamentu, nebo prostřednictvím 
pozorovatelů, jak je tomu v případě Rady 
Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. přisuzuje velký význam uznání 
arménské genocidy tureckou vládou;

Or. nl

Pozměňovací návrh 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. žádá předsedu Parlamentu, aby
v návaznosti na rozhodnutí 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
přizval do Evropského parlamentu dva 
pozorovatele zastupující komunitu 
kyperských Turků;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Adrian Severin
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Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Turecko, aby splnilo 
požadavky rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 (1984) a navrátilo oplocenou 
čtvrť Varoša jejím obyvatelům a zároveň 
vyzývá Kyperskou republiku, aby pod 
dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 
rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a zákonným 
způsobem, jenž bude přijatelný pro 
všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyjadřuje politování nad politickým 
postojem Turecka v průběhu kyperského 
předsednictví, který se odrážel rovněž
v politickém rozhodnutí turecké vlády 
zrušit 70. schůzi smíšeného 
parlamentního výboru, a velmi lituje, že 
turecká strana promeškala příležitost ke 
konstruktivnímu meziparlamentnímu 
politickému dialogu, který by byl 
napomohl jednáním o přistoupení 
Turecka, s cílem ukončit stávající patovou 
situaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vybízí Turecko a všechny ostatní 
strany, aby nadále poskytovaly intenzivní 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru (CMP), který je jedním
z nejcitlivějších a nejdůležitějších projektů 
na ostrově, protože jeho činnost se dotýká 
rovnou měrou životů tisíců osob v obou 
částech ostrova;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vyzývá Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru a umožnilo přístup do vojenských 
oblastí v souladu s rozsudky Evropského 
soudu pro lidská práva a rozhodnutími 
Rady Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vyzývá Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru (CMP); počítá se spoluprací
s Tureckem, také pokud jde o zajištění 
přístupu do vojenských oblastí s cílem 
usnadnit činnost výboru CMP;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vybízí Turecko a všechny ostatní 
strany, aby zvýšily svou podporu Výboru 
pro pohřešované osoby (CMP) na Kypru;
vyzývá k tomu, aby byla zvláštní pozornost 
věnována činnosti CMP ve vojenských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vyzývá Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru a umožnilo výboru přístup do 
vojensky okupovaných oblastí a k turecko-
kyperským archívům;

Or. de
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Pozměňovací návrh 327
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru, zejména usnadněním přístupu do 
vojenských oblastí a archívů, a aby
v souladu se závěry Evropského soudu pro 
lidská práva přijalo všechna další vhodná 
opatření, pokud jde o humanitární otázku 
týkající se pohřešovaných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vybízí Turecko a všechny ostatní 
strany, aby zvýšily svou podporu Výboru 
pro pohřešované osoby na Kypru (CMP), 
protože jde o jeden z nejcitlivějších
a nejdůležitějších projektů na ostrově, 
jehož činnost se dotýká rovnou měrou 
životů tisíců osob v obou částech ostrova;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru a umožnilo přístup do všech 
vojenských oblastí a k příslušným 
informacím v souladu s rozhodnutím 
Evropského soudu pro lidská práva
v souvislosti se čtvrtou mezistátní žalobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru a poskytlo mu přístup do těch 
vojenských oblastí, u nichž důkazy 
naznačují, že by se zde mohly nacházet 
pozůstatky pohřešovaných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Ioannis Kasoulides

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru, zejména usnadněním přístupu 
výboru do všech vojenských oblastí a 
k archívům turecké armády;
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Or. en

Pozměňovací návrh 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vybízí všechny dotčené strany, aby 
zvýšily svou podporu Výboru pro 
pohřešované osoby na Kypru;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vybízí Turecko a všechny ostatní 
strany, aby nadále zvyšovaly svou podporu 
Výboru pro pohřešované osoby na Kypru;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou 
podporu Výboru pro pohřešované osoby na 
Kypru;

24. vybízí Turecko, aby nadále 
podporovalo Výbor pro pohřešované osoby 
na Kypru;
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Or. en

Pozměňovací návrh 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá Turecko, aby zpřístupnilo 
vojenské archívy a uvolnilo informace 
požadované výborem CMP v souladu
s rozsudky Evropského soudu pro lidská 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Ioannis Kasoulides

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že Úmluvu OSN
o mořském právu (UNCLOS) podepsala 
EU, jejích 27 členských států a všechny 
ostatní kandidátské země a že tato úmluva 
je součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto vládu Turecka, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Evgeni Kirilov
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Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vybízí Turecko, aby se nadále 
zapojovalo do jednání se sousedními 
zeměmi o nevyřešených dvoustranných 
otázkách, mimo jiné o otázkách 
vlastnických práv, včetně dalšího 
provádění zákona o nadacích po jeho 
změně, která vstoupila v platnost v srpnu 
2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyjadřuje politování nad tureckou 
politikou usídlování a vyzývá Turecko, 
aby zastavilo další usídlování tureckých 
občanů na Kypru, což je v rozporu
s Ženevskou úmluvou a se zásadami 
mezinárodního práva, neboť mění 
demografickou rovnováhu na ostrově
a brání tomu, aby bylo v budoucnu 
nalezeno řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Turecko, aby se zdrželo 
jakéhokoli nového usazování tureckých 
občanů na ostrově, protože by se tak dál 
měnila demografická rovnováha
a snižovala by se loajalita jeho občanů 
vůči budoucímu společnému státu 
založenému na společné minulosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Turecko, aby se zdrželo 
jakéhokoli nového nezákonného 
usazování tureckých občanů na ostrově, 
protože by se tak dál měnila demografická 
rovnováha a snižovala by se loajalita jeho 
občanů vůči budoucímu společnému 
státu; vyzývá Turecko, aby se v souladu
s Ženevskou úmluvou a zásadami 
mezinárodního práva zabývalo otázkou 
nezákonného osidlování ostrova 
tureckými občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Turecko, aby se v souladu
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s Ženevskou úmluvou a zásadami 
mezinárodního práva zabývalo otázkou 
osídlování ostrova tureckými občany 
(osadníky); 

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24а. zdůrazňuje, že Turecko by mělo 
usilovat o vyřešení všech sporných otázek 
se sousedními zeměmi, které je 
podmínkou jeho členství v EU, a s cílem 
posilovat dobré sousedské vztahy
v regionu; zdůrazňuje, že zřízení 
společného výboru odborníků pro 
nevyřešené otázky ve vztazích mezi 
Bulharskem a Tureckem je významným 
krokem k vyřešení problémů týkajících se 
uprchlíků ve Východní Thrákii a jejich 
potomků, a vyzývá obě země, aby obnovily 
jeho činnost;

Or. bg

Pozměňovací návrh 343
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vyzdvihuje úspěšné předsednictví 
Turecka v Organizaci pro spolupráci
v oblasti Černého moře (BSCO) ve 
druhém pololetí roku 2012 a vyjadřuje 
naději, že potenciál pro provádění 
projektů regionální spolupráce, zejména 
okružní dálnice kolem Černého moře 
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(BSRH) a silnic pro motorová vozidla 
vedoucí k Černému moři, bude zachován;
doporučuje také Turecku dokončit úsek 
okružní dálnice okolo Černého moře ležící 
na jeho území od hranic s Řeckem
a Bulharskem až k hranicím
s Gruzínskem; vyzývá k lepší spolupráci
v oblasti životního prostředí a ekologie
v povodí Černého moře v rámci 
Organizace pro spolupráci v oblasti 
Černého moře a v souladu se strategií EU 
pro oblast Černého moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. žádá Turecko, aby zajistilo 
dodržování práv všech vysídlenců na 
Kypru, včetně příslušníků náboženských 
menšin, kteří by měli mít možnost 
svobodně uplatňovat svá náboženská 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. naléhavě vyzývá Turecko, aby přijalo 
konkrétní opatření, která by ukončila 
ničení míst kulturního a náboženského 
dědictví v severní části Kypru, čímž by se 
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zachránila hodnotná součást evropské
a světové civilizace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje význam uceleného
a komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO tak, že zruší své veto 
vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá proto Kyperskou 
republiku, aby zrušila své veto namířené 
proti účasti Turecka v Evropské obranné 
agentuře;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje význam uceleného
a komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO tak, že zruší své veto 
vůči spolupráci mezi EU a NATO
zahrnující Kypr, a vyzývá proto Kyperskou 
republiku, aby zrušila své veto namířené 
proti účasti Turecka v Evropské obranné 
agentuře;

25. zdůrazňuje význam uceleného
a komplexního přístupu k bezpečnosti ve 
východním Středomoří a oceňuje přínos 
Turecka k SBOP a úsilí o posílení 
strategického partnerství mezi EU
a NATO; zdůrazňuje, že je důležité
v budoucnosti soustavně zapojovat 
Turecko do misí SBOP, protože mnoho 
těchto misí se odehrává v zeměpisné 
blízkosti Turecka a mohlo by mít pro tuto 
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zemi dopady v oblasti bezpečnosti; 
upozorňuje na to, že je naléhavě nezbytné 
nalézt řešení pro zapojení Turecka do 
rozhodovacího procesu v rámci SBOP; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby EU
uplatňovala stejnou míru začleňování
a transparentnosti jako NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje význam uceleného
a komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO tak, že zruší své veto 
vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá proto Kyperskou 
republiku, aby zrušila své veto namířené 
proti účasti Turecka v Evropské obranné 
agentuře;

25. vyzývá Turecko, aby umožnilo 
politický dialog mezi EU a NATO tak, že 
zruší své veto vůči spolupráci mezi EU
a NATO zahrnující Kypr;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje význam uceleného
a komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO tak, že zruší své veto 

25. zdůrazňuje význam uceleného
a komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO tak, že zruší své veto 
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vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá proto Kyperskou 
republiku, aby zrušila své veto namířené 
proti účasti Turecka v Evropské obranné 
agentuře;

vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vybízí Turecko, aby 
uzavřelo správní ujednání s Evropskou 
obrannou agenturou (EDA) na základě 
stávajících správních ujednání mezi EDA
a třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje význam uceleného
a komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO tak, že zruší své veto 
vůči spolupráci mezi EU a NATO 
zahrnující Kypr, a vyzývá proto Kyperskou 
republiku, aby zrušila své veto namířené 
proti účasti Turecka v Evropské obranné
agentuře;

25. zdůrazňuje význam uceleného
a komplexního přístupu k bezpečnosti ve 
východním Středomoří a vyzývá Turecko, 
aby umožnilo politický dialog mezi EU
a NATO tak, že zruší své veto vůči 
spolupráci mezi EU a NATO zahrnující 
Kypr;

Or. nl

Pozměňovací návrh 351
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje význam uceleného
a komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko, aby umožnilo politický dialog 
mezi EU a NATO tak, že zruší své veto 
vůči spolupráci mezi EU a NATO 

25. zdůrazňuje význam uceleného
a komplexního přístupu k bezpečnosti 
ve východním Středomoří a vyzývá 
Turecko a všechny ostatní strany, aby 
umožnily politický dialog mezi EU
a NATO zahrnující spolupráci mezi EU
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zahrnující Kypr, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka v Evropské 
obranné agentuře;

a NATO na Kypru, a vyzývá proto 
Kyperskou republiku, aby zrušila své veto 
namířené proti účasti Turecka a umožnila 
plnění závazků Turecka vůči Evropské 
obranné agentuře;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že Úmluvu OSN
o mořském právu (UNCLOS) podepsala 
EU, jejích 27 členských států a všechny 
ostatní kandidátské země a že tato úmluva 
je součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto vládu Turecka, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS; 

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vítá snahu tureckých orgánů bojovat 
proti nezákonnému přistěhovalectví do 
sousedních členských států EU a do EU; 
vyjadřuje zároveň obavy související
s rostoucím počtem nelegálních 
přistěhovalců překračujících hranice mezi 
Tureckem a Bulharskem a Tureckem
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a Řeckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá obě strany, Turecko
i Arménii, aby bezpodmínečně ratifikovaly 
protokoly o navázání diplomatických 
styků a zlepšení dvoustranných vztahů,
a naléhavě vyzývá tureckou vládu, aby 
otevřela hranice s Arménií;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. bere na vědomí soustavné
a intenzivní úsilí Turecka a Řecka
o zlepšení vztahů mezi těmito zeměmi, 
včetně organizování dvoustranných 
schůzek; vyjadřuje však politování nad 
tím, že dosud nebyla odvolána hrozba 
casus belli, kterou vyhlásilo Velké 
národní shromáždění Turecka vůči 
Řecku; opakuje, že Turecko se musí 
jednoznačně zavázat k dobrým 
sousedským vztahům a k mírovému 
urovnávání sporů v souladu s Chartou 
OSN s tím, že se v případě potřeby obrátí 
na Mezinárodní soudní dvůr; naléhavě 
vyzývá vládu Turecka, aby zastavila 



AM\926945CS.doc 95/128 PE504.402v01-00

CS

opakované narušování řeckého vzdušného 
prostoru a přelety tureckých vojenských 
letadel nad řeckými ostrovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Turecko, aby v souladu se 
svými povinnostmi vyplývajícími
z Haagské úmluvy z roku 1954 o ochraně 
kulturního vlastnictví v případě 
ozbrojeného konfliktu zastavilo 
pokračující ničení kulturních
a náboženských míst v severní části 
Kypru;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že Úmluvu OSN
o mořském právu (UNCLOS) podepsala 
EU, jejích 27 členských států a všechny 
ostatní kandidátské země a že tato úmluva 
je součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto vládu Turecka, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;
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Or. en

Pozměňovací návrh 358
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. důrazně vyzývá k tomu, aby se 
zabránilo jakékoli hrozbě, zdroji konfliktu 
nebo jednání, které by mohlo nepříznivě 
ovlivnit dobré sousedské vztahy a mírové 
urovnání sporů; zdůrazňuje veškerá 
svrchovaná práva, která mají členské státy 
EU, včetně práva uzavírat dvoustranné 
dohody v souladu s acquis EU a 
s mezinárodním právem, včetně Úmluvy 
OSN o mořském právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že konflikty v oblasti 
východního Středomoří je třeba řešit 
mírovou cestou při dodržení 
mezinárodního práva a příslušných 
rezolucí OSN s cílem dosáhnout 
spravedlivé spolupráce ku prospěchu 
všech obyvatel této oblasti a přispívat tak
k míru a stabilitě celé oblasti;

Or. en



AM\926945CS.doc 97/128 PE504.402v01-00

CS

Pozměňovací návrh 360
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyjadřuje politování nad tím, že 
Turecko nadále koná kroky proti těžebním 
operacím Kyperské republiky, vystupuje 
proti nim, čímž porušuje svrchovaná 
práva Kyperské republiky, a poté, co Kypr 
oznámil, že hodlá zahájit druhé kolo 
udělování licencí pro těžbu na širém moři
v rámci výkonu svých svrchovaných práv, 
hrozí, že vůči podnikům, které by se 
účastnily kyperské těžby, uplatní odvetná 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. zdůrazňuje, že Úmluvu OSN
o mořském právu (UNCLOS) podepsala 
EU, jejích 27 členských států a všechny 
ostatní kandidátské země a že tato úmluva 
je součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto vládu Turecka, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS;

Or. en
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Pozměňovací návrh 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá jak Arménii, tak Turecko, aby 
bezpodmínečně ratifikovaly protokoly
a vyzývá Turecko, aby otevřelo své 
hranice s Arménií s cílem normalizovat 
jejich vztahy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. vyzývá Turecko, aby uznalo 
genocidu, k níž došlo v roce 1915, vůči 
Arménům, a aby tak připravilo cestu pro 
uplatňování stabilní sousedské politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 

26. zdůrazňuje, že rozdílný výklad 
Evropské komise a Turecka, pokud jde
o uplatňování dodatkového protokolu
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protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje
vyjednávací proces;

k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem, negativním způsobem 
ovlivňuje vztahy mezi EU a Tureckem; 
vyzývá proto obě dotčené strany, aby 
vyvinuly společné úsilí k řešení 
kyperského problému;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
naléhavě vyzývá, aby byla jednání
o přistoupení Turecka okamžitě 
ukončena;

Or. nl

Pozměňovací návrh 366
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo uplatňovat dodatkový protokol
k dohodě o přidružení mezi ES a Tureckem 
vůči Kypru; připomíná, že toto odmítnutí 
nadále velmi negativním způsobem 
ovlivňuje vyjednávací proces;
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Or. en

Pozměňovací návrh 367
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje
vyjednávací proces;

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí de facto brání 
dosažení jakéhokoli možného pokroku ve 
vyjednávacím procesu;

Or. it

Pozměňovací návrh 368
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

26. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že Turecko odmítlo dostát své povinnosti 
plně a nediskriminačně uplatňovat 
dodatkový protokol k dohodě o přidružení 
mezi ES a Tureckem vůči všem členským 
státům; připomíná, že toto odmítnutí 
nadále velmi negativním způsobem 
ovlivňuje vyjednávací proces; naléhavě 
obě strany vyzývá, aby se zavázaly jednat
o usnadnění volného pohybu zboží, 
služeb, kapitálu a osob, stejně jako
o řešení problematiky vlastnických práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje
vyjednávací proces;

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
naléhavě upozorňuje, že toto odmítnutí 
velmi negativním způsobem ovlivní
vyjednávací proces;

Or. nl

Pozměňovací návrh 370
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

26. zásadně odsuzuje skutečnost, že 
Turecko odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále 
zablokuje vyjednávací proces;

Or. de

Pozměňovací návrh 371
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces; vyzývá všechny 
evropské orgány, aby v souladu se závěry 
zasedání Rady EU pro obecné záležitosti 
ze dne 26. dubna 2004 přijaly veškerá 
potřebná opatření a umožnily přímé 
obchodování mezi EU a severní částí 
Kypru a usnadnily volný pohyb komunity 
kyperských Turků tak, aby tato komunita 
nebyla již nadále izolována;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces, a vyzývá vládu 
Turecka, aby bez dalších průtahů 
přistoupila k plnému provádění tohoto 
protokolu; s politováním rovněž 
konstatuje, že navzdory opakovaným 
výzvám Turecko dosud nesplnilo své 
povinnosti stanovené v prohlášení 
Evropského společenství a jeho členských 
států ze dne 21. září 2005;
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Or. en

Pozměňovací návrh 373
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

26. odsuzuje skutečnost, že Turecko 
odmítlo dostát své povinnosti plně
a nediskriminačně uplatňovat dodatkový 
protokol k dohodě o přidružení mezi ES
a Tureckem vůči všem členským státům; 
vyzývá Turecko, aby otevřelo své přístavy
a letiště a uvolnilo tak embargo, které 
uvalilo na plavidla a letadla Kyperské 
republiky; vyzývá vládu, aby bez dalšího 
prodlení začala plně uplatňovat dodatkový 
protokol; připomíná, že odmítnutí 
uplatňovat tento protokol nadále velmi 
negativním způsobem ovlivňuje 
vyjednávací proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že je důležité provádět 
komplexní kontrolu uplatňování nástroje 
předvstupní pomoci s cílem stanovit
v souladu s přístupovými kritérii priority, 
pokud jde o cíle a projekty v Turecku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 375
Sarah Ludford

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. konstatuje, že nevyřešená otázka 
Kypru negativně ovlivňuje vztahy mezi EU
a Tureckem, a vyzývá proto obě dotčené 
strany, aby vyvinuly společné úsilí
k řešení tohoto problému;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že Turecko odmítlo svolat 70. schůzku 
smíšeného parlamentního výboru podle 
plánu v průběhu druhého pololetí roku 
2012, čímž promeškalo další příležitost
k posílení meziparlamentního dialogu 
mezi EU a Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že Úmluvu OSN
o mořském právu (UNCLOS) podepsala 
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EU, jejích 27 členských států a všechny 
ostatní kandidátské země a že tato úmluva 
je součástí acquis communautaire; vyzývá 
proto vládu Turecka, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. konstatuje, že existuje mimo jiné 
řada důvodů, proč by měla být jednání
o přistoupení Turecka a veškerá podpora 
ze strany EU okamžitě ukončeny, a pro 
vyvození závěru, že Turecko by nikdy 
nemělo k EU přistupovat:
– Turecko je islámská země, která se pod 
vedením prezidenta Abdullaha Güla
a předsedy vlády Recepa Tayyipa 
Erdoğana ze strany AKP ('Adalet ve 
Kalkınma Partisi' ) stále více islamizuje; 
Turecko je navíc členem Organizace 
islámské spolupráce (OIC), která uznává“ 
lidská práva pouze „v mezích právašaría“; 
– EU vynakládá na Turecko miliardy eur; 
od roku 2007 již Turecko obdrželo 
miliardy EU prostřednictvím nástroje 
předvstupní pomoci a EuropeAid; v roce 
2013 navíc Turecko obdrží od EU téměř 
1 miliardu EUR v rámci grantů;
– členství Turecka v EU by otevřelo 
hranice s Tureckem;
– v roce 2050 bude mít Turecko nejvíce 
obyvatel ze všech zemí EU; jako členský 
stát EU by tato země proto měla nejvíce 
hlasů;
– pokud Turecko přistoupí k EU, bude EU 
sousedit s Íránem, Irákem a Sýrií, což 
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ještě více oslabí vnější hranice EU;
– Turecko není evropskou zemí; ze 
zeměpisného hlediska leží 95 % tureckého 
území mimo Evropu;
– Turecko je zkorumpované: podle 
informací Transparency International 
získalo Turecko v rozmezí od 1 do 100 
pouze 49 bodů; to znamená, že korupce je 
zde na vysoké úrovni;
– sekulární povaha státu je v Turecku 
ohrožována; předseda vlády Erdoğan si 
nekompromisně vyrovnává účty
s sekulárními bývalými generály;
– svoboda projevu je v Turecku pod 
tlakem; podle zprávy Turkey´s Press 
Freedom Crisis dochází za vlády vedené 
premiérem Erdoğanem k nejhoršímu 
útisku novinářů za dlouhé období; od 1. 
srpna 2012 bylo v Turecku uvězněno 
nejméně 76 novinářů pouze proto, že 
vykonávali svou práci;
– Turecko okupuje severní část Kypru, 
který je členským státem EU; Turecko 
navíc v době kyperského předsednictví EU 
zmrazilo jednání o přistoupení;
– Turecko neuznává genocidu Arménů; 
navíc brání i jejímu mezinárodnímu 
uznání;
__________________
1

http://cpi.transparency.org/cpi2012/result
s/
2 http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-
press-freedom-crisis-podcast.php

Or. nl

Pozměňovací návrh 379
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Turecko, aby na základě 
nedávných prohlášení vysokých 
představitelů zahájilo postupné snižování 
koncentrace zbraní v Egejském moři
s cílem dosáhnout obdobného snížení na 
straně Turecka i Řecka; je přesvědčen, že 
omezení obranných programů má zásadní 
význam pro úsporu zdrojů s cílem lépe 
řešit hospodářskou krizi a posílit 
diplomatické styky, dobré sousedské 
vztahy a spolupráci;

Or. el

Pozměňovací návrh 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Turecko, aby ukončilo svou 
politiku, která spočívá v blokování členství 
Kyperské republiky v mezinárodních 
organizacích a ve vetování této účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. zdůrazňuje, že Úmluvu OSN
o mořském právu (UNCLOS) podepsala 
EU, jejích 27 členských států a všechny 
ostatní kandidátské země a že tato úmluva 
je součástí acquis communautaire; vyzývá 
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proto vládu Turecka, aby ji bez dalšího 
prodlení podepsala a ratifikovala; 
připomíná plnou legitimitu výlučné 
ekonomické zóny Kyperské republiky 
podle úmluvy UNCLOS; vyjadřuje 
politování nad tím, že Turecko nadále 
koná kroky proti ropným společnostem, 
které by se zúčastnily průzkumu, jenž 
uskutečňuje Kyperská republika v rámci 
výkonu svých svrchovaných práv, 
vystupuje proti těmto společnostem
a hrozí, že vůči nim použije odvetná 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu
s Tureckem a s rodinami četných obětí; 
vyzývá členské státy, aby v úzké spolupráci
s koordinátorem EU pro boj proti 
terorismu a Europolem zintezivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému 
zločinu, jenž je zdrojem financování 
teroristických aktivit; vyzývá Turecko, aby 
přijalo zákon na ochranu údajů a právní 
předpisy o financování terorismu, aby 
mohla být uzavřena dohoda o spolupráci
s Europolem a aby bylo možné dále 
rozvíjet soudní spolupráci s Eurojustem
a členskými státy EU; zastává názor, že 
přidělení styčného policejního důstojníka
k Europolu by přispělo ke zlepšení 

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu
s Tureckem a s rodinami četných obětí; 
vyzývá Turecko, aby přijalo zákon na 
ochranu údajů a právní předpisy
o financování terorismu;
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dvoustranné spolupráce;

Or. nl

Pozměňovací návrh 383
Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu
s Tureckem a s rodinami četných obětí;
vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s koordinátorem EU pro boj 
proti terorismu a Europolem zintezivnily
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Turecko, aby přijalo zákon 
na ochranu údajů a právní předpisy
o financování terorismu, aby mohla být 
uzavřena dohoda o spolupráci
s Europolem a aby bylo možné dále 
rozvíjet soudní spolupráci s Eurojustem
a členskými státy EU; zastává názor, že 
přidělení styčného policejního důstojníka
k Europolu by přispělo ke zlepšení 
dvoustranné spolupráce;

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících a vyjadřuje 
plnou solidaritu s Tureckem a s rodinami 
četných obětí; vyzývá členské státy, aby
v úzké spolupráci s koordinátorem EU pro 
boj proti terorismu a Europolem 
zintenzivnily spolupráci s Tureckem v boji 
proti terorismu a proti organizovanému 
zločinu, a to i pokud se tento boj týká 
všech tureckých extremistických kruhů
v Evropě a neslouží jako záminka pro 
závažné porušování lidských práv, a aby 
zajistily společně s tureckými orgány 
definici pojmu „terorismus“, která by 
odpovídala evropským standardům
a normám v této oblasti; vyzývá Turecko, 
aby přijalo zákon na ochranu osobních
údajů a právní předpisy o financování 
terorismu, který by byl v souladu
s úmluvou č. 108 Rady Evropy, aby bylo 
možné dále rozvíjet soudní spolupráci
s Eurojustem a členskými státy EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu
s Tureckem a s rodinami četných obětí; 
vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s koordinátorem EU pro boj 
proti terorismu a Europolem zintezivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Turecko, aby přijalo zákon 
na ochranu údajů a právní předpisy
o financování terorismu, aby mohla být 
uzavřena dohoda o spolupráci s Europolem
a aby bylo možné dále rozvíjet soudní 
spolupráci s Eurojustem a členskými státy 
EU; zastává názor, že přidělení styčného 
policejního důstojníka k Europolu by 
přispělo ke zlepšení dvoustranné 
spolupráce;

27. vyjadřuje hluboké politování nad 
přibližně 500 obětí, které boje a útoky 
související s kurdským konfliktem 
způsobily v roce 2012; zdůrazňuje, že 
kurdský konflikt patří v současnosti
k nejnásilnějším konfliktům, které se 
odehrávají v některé evropské zemi; znovu 
co nejdůrazněji odsuzuje pokračující 
teroristické násilí ze strany Kurdské strany 
pracujících, kterou EU zařadila na seznam 
teroristických organizací, a vyjadřuje plnou 
solidaritu s Tureckem a s rodinami četných 
obětí; vybízí tureckou vládu a hlavní 
sdělovací prostředky, aby odolaly nutkání 
vyzývat k další válce proti terorismu a aby 
se místo toho společně s Kurdy zaměřily 
na dlouhodobé řešení konfliktu; vybízí 
kurdské hnutí včetně vůdců Kurdské 
strany pracujících, aby se zřekli násilí
a veřejně se zavázali usilovat o reálné 
politické cíle; vyzývá mezinárodní 
partnery Turecka, zejména USA, Kanadu, 
Spojené království, Irsko a Španělsko, aby
s tureckou vládou a názorovými vůdci 
sdíleli zkušenosti ze zmírňování etnických, 
jazykových nebo regionálních napětí, 
včetně využití cestovních programů pro 
úředníky, politiky a tvůrce veřejného 
mínění ze všech dotčených částí 
politického spektra v Turecku; vyzývá 
členské státy, aby v úzké spolupráci
s koordinátorem EU pro boj proti terorismu
a Europolem zintezivnily spolupráci
s Tureckem v boji proti terorismu, včetně 
boje proti násilným extremistickým 
tureckým skupinám, které působí
v Evropě; vyzývá Turecko, aby revidovalo 
svou definici terorismu tak, aby byla
v souladu s normami EU a 
s mezinárodními normami a aby přijalo 
zákon na ochranu údajů a právní předpisy
o financování terorismu, aby mohla být 
uzavřena dohoda o spolupráci s Europolem
a aby bylo možné dále rozvíjet soudní 
spolupráci s Eurojustem a členskými státy 
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EU; zastává názor, že přidělení styčného 
policejního důstojníka k Europolu by 
přispělo ke zlepšení dvoustranné 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu
s Tureckem a s rodinami četných obětí; 
vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s koordinátorem EU pro boj 
proti terorismu a Europolem zintezivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Turecko, aby přijalo zákon 
na ochranu údajů a právní předpisy
o financování terorismu, aby mohla být 
uzavřena dohoda o spolupráci s Europolem
a aby bylo možné dále rozvíjet soudní 
spolupráci s Eurojustem a členskými státy 
EU; zastává názor, že přidělení styčného 
policejního důstojníka k Europolu by 
přispělo ke zlepšení dvoustranné 
spolupráce;

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu
s Tureckem a s rodinami četných obětí; 
vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s koordinátorem EU pro boj 
proti terorismu a Europolem zintezivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Turecko, aby přijalo zákon 
na ochranu údajů, aby mohla být uzavřena 
dohoda o spolupráci s Europolem a aby 
bylo možné dále rozvíjet soudní spolupráci
s Eurojustem a členskými státy EU; 
zastává názor, že přidělení styčného 
policejního důstojníka k Europolu by 
přispělo ke zlepšení dvoustranné 
spolupráce; vyzývá Turecko, aby přijalo 
právní předpisy o financování terorismu, 
které by byly v souladu s doporučeními 
Finančního akčního výboru (FATF);

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu
s Tureckem a s rodinami četných obětí; 
vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s koordinátorem EU pro boj 
proti terorismu a Europolem zintezivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Turecko, aby přijalo zákon 
na ochranu údajů a právní předpisy
o financování terorismu, aby mohla být 
uzavřena dohoda o spolupráci s Europolem
a aby bylo možné dále rozvíjet soudní 
spolupráci s Eurojustem a členskými státy 
EU; zastává názor, že přidělení styčného 
policejního důstojníka k Europolu by 
přispělo ke zlepšení dvoustranné 
spolupráce;

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
teroristických organizací a vyjadřuje plnou 
solidaritu s Tureckem a s rodinami četných 
obětí; vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s koordinátorem EU pro boj 
proti terorismu a Europolem zintezivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Turecko, aby přijalo zákon 
na ochranu údajů a právní předpisy
o financování terorismu, aby mohla být 
uzavřena dohoda o spolupráci s Europolem
a aby bylo možné dále rozvíjet soudní 
spolupráci s Eurojustem a členskými státy 
EU; zastává názor, že přidělení styčného 
policejního důstojníka k Europolu by 
přispělo ke zlepšení dvoustranné 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Ismail Ertug

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu
s Tureckem a s rodinami četných obětí; 
vyzývá členské státy, aby v úzké

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu
s Tureckem a s rodinami četných obětí; 
vyzývá členské státy, aby v úzké 
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spolupráci s koordinátorem EU pro boj 
proti terorismu a Europolem zintezivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Turecko, aby přijalo zákon 
na ochranu údajů a právní předpisy
o financování terorismu, aby mohla být 
uzavřena dohoda o spolupráci s Europolem
a aby bylo možné dále rozvíjet soudní 
spolupráci s Eurojustem a členskými státy 
EU; zastává názor, že přidělení styčného 
policejního důstojníka k Europolu by 
přispělo ke zlepšení dvoustranné 
spolupráce;

spolupráci s koordinátorem EU pro boj 
proti terorismu a Europolem zintezivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že hlavní finanční zdroje 
teroristických organizací pocházejí
z evropských zemí; vyzývá Turecko, aby 
přijalo zákon na ochranu údajů a právní 
předpisy o financování terorismu, aby 
mohla být uzavřena dohoda o spolupráci
s Europolem a aby bylo možné dále 
rozvíjet soudní spolupráci s Eurojustem
a členskými státy EU; zastává názor, že 
přidělení styčného policejního důstojníka
k Europolu by přispělo ke zlepšení 
dvoustranné spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, a vyjadřuje plnou solidaritu
s Tureckem a s rodinami četných obětí; 
vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s koordinátorem EU pro boj 
proti terorismu a Europolem zintezivnily 
spolupráci s Tureckem v boji proti 
terorismu a proti organizovanému zločinu, 
jenž je zdrojem financování teroristických 
aktivit; vyzývá Turecko, aby přijalo zákon 
na ochranu údajů a právní předpisy
o financování terorismu, aby mohla být 
uzavřena dohoda o spolupráci s Europolem
a aby bylo možné dále rozvíjet soudní 

27. znovu co nejdůrazněji odsuzuje 
pokračující teroristické násilí jak ze strany 
Kurdské strany pracujících, kterou EU 
zařadila na seznam teroristických 
organizací, tak ze strany jiných 
teroristických organizací a vyjadřuje plnou 
solidaritu s Tureckem a s rodinami četných 
obětí; vyzývá členské státy, aby v úzké 
spolupráci s koordinátorem EU pro boj 
proti terorismu a případně Europolem 
zintezivnily spolupráci s Tureckem v boji 
proti terorismu a proti organizovanému 
zločinu, jenž je zdrojem financování 
teroristických aktivit; vyzývá Turecko, aby 
přijalo zákon na ochranu údajů a právní 
předpisy o financování terorismu, aby 
mohla být uzavřena dohoda o spolupráci
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spolupráci s Eurojustem a členskými státy 
EU; zastává názor, že přidělení styčného 
policejního důstojníka k Europolu by 
přispělo ke zlepšení dvoustranné 
spolupráce;

s Europolem a aby bylo možné dále 
rozvíjet soudní spolupráci s Eurojustem
a členskými státy EU; zastává názor, že 
přidělení styčného policejního důstojníka
k Europolu by přispělo ke zlepšení 
dvoustranné spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 27 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Turecko, aby zlepšilo spolupráci
s Gruzií a Ázerbajdžánem na plánované 
přehradě na řece Kura; zdůrazňuje, že 
Turecko musí vést dialog se Sýrií o dalším 
vývoji projektu v jihovýchodní Anatolii;

Or. pl

Pozměňovací návrh 390
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá Turecko, aby přestalo bránit 
legitimní činnosti a iniciativám Kyperské 
republiky a zahraničních společností, 
které provádějí těžbu ve výlučné 
ekonomické zóně Kyperské republiky
s cílem těžit zde plyn a ropu; vyzývá 
Turecko, aby přestalo porušovat acquis 
communautaire a mezinárodní mořské 
právo, které je nezbytnou součástí jednání
s EU o přistoupení, a aby přijalo předpisy
a legislativní a politický rámec 
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odpovídající kandidátskému státu, který 
by měl plně respektovat svrchovaná práva 
všech členských států, jak je stanoveno ve 
Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. podporuje odhodlání Turecka, pokud 
jde o podporu demokratických sil v Sýrii
a poskytování humanitární pomoci 
syrským občanům, kteří prchli ze země;
žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně dohodly na tom, 
jakým způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích;

28. žádá Komisi, členské státy
a mezinárodní společenství, aby podpořily 
snahy Turecka o řešení rostoucích 
humanitárních problémů spojených
s kritickou situací v Sýrii; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se EU a Turecko společně 
dohodly na tom, jakým způsobem 
poskytovat dostupnou humanitární pomoc 
vysídleným občanům Sýrie, kteří se
v současnosti nacházejí na tureckém území 
nebo čekají na hranicích;

Or. nl

Pozměňovací návrh 392
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. podporuje odhodlání Turecka, pokud 
jde o podporu demokratických sil v Sýrii
a poskytování humanitární pomoci 
syrským občanům, kteří prchli ze země;

28. podporuje poskytování humanitární 
pomoci ze strany Turecka syrským 
občanům, kteří prchli ze země; žádá 
Komisi, členské státy a mezinárodní 
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žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně dohodly na tom, 
jakým způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích;

společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně dohodly na tom, 
jakým způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území;

Or. pl

Pozměňovací návrh 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. podporuje odhodlání Turecka, pokud 
jde o podporu demokratických sil v Sýrii
a poskytování humanitární pomoci 
syrským občanům, kteří prchli ze země; 
žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně dohodly na tom, 
jakým způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích;

28. podporuje odhodlání Turecka, pokud 
jde o podporu demokratických sil v Sýrii
a poskytování humanitární pomoci 
utečencům, kteří prchli ze země; žádá 
Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně a transparentně 
dohodly na tom, jakým způsobem 
poskytovat dostupnou humanitární pomoc 
vysídleným občanům Sýrie, kteří se
v současnosti nacházejí na tureckém území 
nebo čekají na hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. podporuje odhodlání Turecka, pokud 
jde o podporu demokratických sil v Sýrii
a poskytování humanitární pomoci 
syrským občanům, kteří prchli ze země; 
žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně dohodly na tom, 
jakým způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích;

28. uznává, že rychle se zhoršující situace
v Sýrii má mnohočetné dopady na 
bezpečnost a stabilitu regionu; podporuje 
odhodlání Turecka, pokud jde o podporu 
demokratických sil v Sýrii a poskytování 
humanitární pomoci syrským občanům, 
kteří prchli ze země; žádá Komisi, členské 
státy a mezinárodní společenství, aby 
podpořily snahy Turecka o řešení 
rostoucích humanitárních problémů 
spojených s kritickou situací v Sýrii; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU
a Turecko společně dohodly na tom, jakým 
způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. podporuje odhodlání Turecka, pokud 
jde o podporu demokratických sil v Sýrii
a poskytování humanitární pomoci 
syrským občanům, kteří prchli ze země; 
žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně dohodly na tom, 
jakým způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích;

28. podporuje odhodlání Turecka, pokud 
jde o podporu demokratických sil v Sýrii
a poskytování humanitární pomoci 
syrským občanům, kteří prchli ze země; 
žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně dohodly na tom, 
jakým způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích; 
zdůrazňuje, že EU a Turecko by měly 
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kromě poskytování humanitární pomoci 
také aktivně usilovat o rozvíjení 
společného strategického přístupu s cílem 
využít pákového efektu k ukončení krize
v Sýrii;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Kristian Vigenin

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. podporuje odhodlání Turecka, pokud 
jde o podporu demokratických sil v Sýrii
a poskytování humanitární pomoci 
syrským občanům, kteří prchli ze země; 
žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně dohodly na tom, 
jakým způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích;

28. podporuje odhodlání Turecka, pokud 
jde o podporu demokratických sil v Sýrii
a poskytování humanitární pomoci 
rostoucímu počtu syrských občanů, kteří 
prchli ze země; žádá Komisi, členské státy
a mezinárodní společenství, aby nadále 
podporovaly snahy Turecka o řešení 
rostoucích humanitárních problémů 
spojených s kritickou situací v Sýrii; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU
a Turecko společně dohodly na tom, jakým 
způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. podporuje odhodlání Turecka, pokud 
jde o podporu demokratických sil v Sýrii

28. podporuje politický závazek Turecka, 
pokud jde o podporu demokratických sil
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a poskytování humanitární pomoci 
syrským občanům, kteří prchli ze země; 
žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně dohodly na tom, 
jakým způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích;

v Sýrii a poskytování humanitární pomoci 
syrským občanům, kteří prchli ze země; 
žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby podpořily snahy Turecka
o řešení rostoucích humanitárních 
problémů spojených s kritickou situací
v Sýrii; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
EU a Turecko společně dohodly na tom, 
jakým způsobem poskytovat dostupnou 
humanitární pomoc vysídleným občanům 
Sýrie, kteří se v současnosti nacházejí na 
tureckém území nebo čekají na hranicích;

Or. de

Pozměňovací návrh 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá Turecko, aby využilo svůj vliv
v tomto regionu a v islámském světě
k dosažení brzkého příměří v Sýrii, které 
je podmínkou pro ukončení zabíjení
a nalezení politického řešení vnitřního 
konfliktu v Sýrii, a aby zajistilo, že 
stranám zapojeným do syrského konfliktu 
nebude poskytována žádná vojenská 
podpora na tureckém území nebo přes 
toto území; zdůrazňuje v této souvislosti 
závaznost zbrojního embarga EU vůči 
Sýrii; 

Or. de

Pozměňovací návrh 399
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. domnívá se, že rozmístění raket 
Patriot silami NATO na tureckých 
hranicích se Sýrií dále stupňuje napětí, 
které může mít nepředvídatelné následky,
a vyzývá k okamžitému stažení těchto 
raket;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo 
pokračovat ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

Or. de

Pozměňovací návrh 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo;
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strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vybízí Turecko, aby 
pokračovalo ve svém závazku k této 
spolupráci; vítá konání schůze řídící 
skupiny v Ankaře dne 14. února 2013; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka a k jeho 
vydatným zdrojům větrné, solární
a geotermální energie by se mělo uvažovat
o zahájení jednání o kapitole 15 týkající se 
energie s cílem dále pokročit ve 
strategickém dialogu o energii mezi EU
a Tureckem; domnívá se, že jak posílená 
spolupráce EU a Turecka v oblasti 
energie, tak jakákoli případná jednání
o kapitole 15 by měly podporovat rozvoj 
potenciálu obnovitelných zdrojů energie
a přeshraniční infrastruktury pro přenos 
elektrické energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo;

Or. nl

Pozměňovací návrh 404
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo;

Or. nl

Pozměňovací návrh 405
Eleni Theocharous

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci 
mezi EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

29. vítá spolupráci mezi EU a Tureckem
v řadě důležitých energetických otázek
a vyzývá Turecko, aby se k této spolupráci 
zavázalo; je přesvědčen, že s přihlédnutím 
ke strategické úloze Turecka by se mělo 
začít uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem, pokud se 
turecká vláda zaváže zastavit porušování 
svrchovaných práv sousedních zemí
a plně respektovat Úmluvu OSN
o mořském právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem pod 
podmínkou, že Turecko splní svou 
povinnost podepsat a ratifikovat úmluvu 
UNCLOS a bude respektovat svrchovaná 
práva všech členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem; 
zdůrazňuje, že je třeba více spolupracovat
v oblasti strategie pro energetické 
koridory EU směrem k východní a střední 
Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 409
Ioannis Kasoulides

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka, ale také na 
základě mezinárodního práva a úmluvy 
UNCLOS, by se mělo začít uvažovat
o významu zahájení jednání o kapitole 15 
týkající se energie s cílem dále pokročit ve 
strategickém dialogu o energii mezi EU
a Tureckem;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby se k této spolupráci zavázalo; je 
přesvědčen, že s přihlédnutím ke 
strategické úloze Turecka by se mělo začít 
uvažovat o významu zahájení jednání
o kapitole 15 týkající se energie s cílem 
dále pokročit ve strategickém dialogu
o energii mezi EU a Tureckem;

29. vítá rozhodnutí rozšířit spolupráci mezi 
EU a Tureckem v řadě důležitých 
energetických otázek a vyzývá Turecko, 
aby pokračovalo v závazku k této 
spolupráci; je přesvědčen, že
s přihlédnutím ke strategické úloze 
Turecka by se mělo začít uvažovat
o významu zahájení jednání o kapitole 15 
týkající se energie s cílem dále pokročit ve 
strategickém dialogu o energii mezi EU
a Tureckem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. domnívá se, že Turecko je důležitým 
partnerem v oblasti Černého moře, což má 
pro EU strategický význam; vybízí 
Turecko, aby nadále podporovalo 
provádění politik a programů EU v této 
oblasti a aktivně k nim přispívalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že je důležité otevřít 
kapitolu 19 jednání o přistoupení, která se 
týká sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti, a vyzývá Turecko, aby 
zajistilo úplné dodržování práv 
odborových organizací, které by bylo
v souladu s normami EU a Mezinárodní 
organizace práce, zejména pokud jde
o právo odborově se organizovat, právo na 
stávku a právo na kolektivní vyjednávání,
a zároveň uplatňovalo přístup založený na 
rovnosti mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Boris Zala
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Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že užší dvoustranná 
spolupráce v regionálních záležitostech 
není jen otázkou společného zájmu
a synergií zdrojů, ale je rovněž 
strategickou nezbytností, zejména
v souvislosti s arabským jarem; vyzývá 
Radu, Komisi, ESVČ a tureckou vládu, 
aby překonaly nevyřešené spory a v duchu 
pozitivního programu a v zájmu upevnění 
pokroků dosažených na cestě
k přistoupení důkladněji zapojily Turecko 
do institucionálního rámce Unie pro 
vnější činnost, obranu a politiku 
sousedství; je toho názoru, že Ankara by 
měla být vždy, když je to možné, přizvána, 
aby se zapojila do struktur evropské 
politiky sousedství, včetně pracovních 
skupin vytvořených s Tuniskem, Egyptem
a jinými zeměmi jižního sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby i nadále 
podporovala organizace občanské 
společnosti a cílených aktivit občanů pro 
občany přiměřeným financováním 
dialogu s občanskou společností, 
Evropské iniciativy pro demokracii
a lidská práva a programů celoživotního 
učení, včetně činností spojených
s kulturou a sdělovacími prostředky;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 415
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby i nadále 
podporovala organizace občanské 
společnosti a cílených aktivit občanů pro 
občany přiměřeným financováním 
dialogu s občanskou společností, 
Evropské iniciativy pro demokracii
a lidská práva a programů celoživotního 
učení, včetně činností spojených
s kulturou a sdělovacími prostředky;

vypouští se

Or. nl


