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Tarkistus 208
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

15. ilmaisee tyytyväisyytensä perheiden 
suojelua ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevien lakien johdosta; on 
tyytyväinen naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevaan kansalliseen 
toimintasuunnitelmaan (2012–2015) ja 
korostaa, että se on pantava täytäntöön 
koko maassa; kehottaa perhe- ja 
sosiaaliasioiden ministeriötä jatkamaan 
ponnistelujaan vaarassa olevien naisten ja 
alaikäisten turvakotien määrän lisäämiseksi 
ja niiden laadun parantamiseksi; korostaa, 
että on tärkeää tarjota väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille konkreettisia 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia itsensä 
elättämiseen; kehottaa Turkkia 
tehostamaan edelleen ennaltaehkäiseviä 
toimiaan kaikilla tasoilla ns. 
kunniamurhien, perheväkivallan sekä 
pakkoavioliitto- ja lapsimorsianilmiön 
torjumiseksi; kehottaa ministeriötä 
edistämään jatkossakin naisten 
osallistumista työelämään politiikassa ja 
johtavissa hallintotehtävissä sekä 
yksityisellä sektorilla, koska se on edelleen 
vähäistä, ja ottamaan tarvittaessa käyttöön 
sukupuolikiintiöt; panee merkille Turkin 
tavoitteen, että naisten työllisyysaste on 
35 prosenttia vuonna 2023, ja toteaa, että 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena on 
naisten 75 prosentin työllisyysaste; 
kannustaa Turkkia pyrkimään 
saavuttamaan kunnianhimoisen naisten 
työllisyyttä koskevan tavoitteen;

Or. en
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Tarkistus 209
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

15. ilmaisee tyytyväisyytensä perheiden 
suojelua ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevien lakien johdosta; on 
tyytyväinen naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa koskevaan kansalliseen 
toimintasuunnitelmaan (2012–2015) ja 
korostaa, että se on pantava täytäntöön 
koko maassa; on erittäin huolissaan siitä, 
että toimista huolimatta naisiin kohdistuu 
säännöllisesti väkivaltaa ja naiset 
murhataan usein sen jälkeen, kun he ovat 
pyytäneet viranomaisten apua käynnissä 
olevia tai mahdollisia väkivallantekoja 
vastaan; kehottaa siksi tunnistamaan ja 
asettamaan syytteeseen henkilöt, jotka 
eivät suojele ja auta uhreja; kehottaa 
perhe- ja sosiaaliasioiden ministeriötä 
jatkamaan ponnistelujaan vaarassa olevien 
naisten ja alaikäisten turvakotien määrän 
lisäämiseksi ja niiden laadun 
parantamiseksi; korostaa, että on tärkeää 
tarjota väkivallan uhreiksi joutuneille 
naisille konkreettisia vaihtoehtoja ja 
mahdollisuuksia itsensä elättämiseen; 
kehottaa Turkkia tehostamaan edelleen 
ennaltaehkäiseviä toimiaan kaikilla tasoilla 
ns. kunniamurhien, perheväkivallan sekä 
pakkoavioliitto- ja lapsimorsianilmiön 
torjumiseksi; panee merkille Turkin 
tavoitteen, että naisten työllisyysaste on 
35 prosenttia vuonna 2023, ja toteaa, että 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena on 
saavuttaa naisten 75 prosentin 
työllisyysaste; kehottaa Turkkia 
nostamaan naisten työllisyyttä koskevaa 
tavoitettaan Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ja toimimaan määrätietoisesti 
sen saavuttamiseksi; kehottaa ministeriötä 
edistämään jatkossakin naisten 
osallistumista työelämään politiikassa ja 
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johtavissa hallintotehtävissä sekä 
yksityisellä sektorilla, koska se on edelleen 
vähäistä, ja ottamaan tarvittaessa käyttöön 
sukupuolikiintiöt;

Or. en

Tarkistus 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 211
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 212
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

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

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. pitää huolestuttavana, että naiset 
kuvataan kielteisesti tiedotusvälineissä ja 
yleinen diskurssi on miesvaltaista; 
kannustaa Turkin hallitusta edistämään 
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aktiivisesti stereotypioiden ja 
sukupuoliroolikäsityksen muutoksia 
kaikissa piireissä; korostaa, että on 
tärkeää ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma 
lainsäädäntäprosessissa ja lakien 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 215
Zbigniew Ziobro

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-
identiteettiin perustuvalta syrjinnältä;
kehottaa Turkkia laatimaan 
toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään tai uskontoon perustuvalta 
syrjinnältä;

Or. pl

Tarkistus 216
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
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ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo-
ja biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä;

Or. it

Tarkistus 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi; korostaa, että on 
kiireellisesti laadittava kattavaa syrjinnän 
kieltävää lainsäädäntöä ja perustettava 
syrjinnän torjumista ja tasa-arvon 
edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia 
kaikenlaiselta syrjinnältä, joka perustuu 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai 
etniseen taikka yhteiskunnalliseen 
alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, 
kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, 
poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, 
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vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen taikka 
sukupuoli-identiteettiin; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo-
ja biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 218
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; on tyytyväinen 
syrjinnän kieltävään 
lainsäädäntöluonnokseen; pitää kuitenkin 
huolestuttavana, että seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ei 
ole sisällytetty lainsäädäntöön; kehottaa 
siksi Turkkia laatimaan 
toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 219
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi; panee merkille, että 
varsinkin lääkärintodistuksen vaatiminen 
stigmatisoi homoseksuaaleja, jotka 
hakevat vapautusta asepalveluksesta;

Or. en

Tarkistus 220
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten ja muiden 
kuin muslimien yhtäläisten oikeuksien ja 
hyväksynnän edistämiseksi;

Or. nl
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Tarkistus 221
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, vammaisuuteen, 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai 
seksuaali-identiteettiin perustuvalta 
syrjinnältä; kehottaa Turkkia laatimaan 
toimintasuunnitelman homofobian 
torjumiseksi ja homo- ja biseksuaalien 
sekä transihmisten yhtäläisten oikeuksien 
ja hyväksynnän edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja täyden 
hyväksynnän edistämiseksi;

Or. nl
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Tarkistus 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, 
ikään, vammaisuuteen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin 
perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava 
kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä 
ja perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-
arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen 
alkuperään, uskontoon, sukupuoleen,
seksuaaliseen suuntautumiseen tai 
seksuaali-identiteettiin perustuvalta 
syrjinnältä; kehottaa Turkkia laatimaan 
toimintasuunnitelman homo- ja 
biseksuaalien sekä transihmisten 
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edistämiseksi; yhtäläisten oikeuksien ja hyväksynnän 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee merkille, että alkoholijuomien 
ostaminen on yhä vaikeampaa; kehottaa 
viranomaisia puolustamaan aktiivisesti 
sekulaarisia elämäntapoja koko maassa;

Or. en

Tarkistus 226
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee merkille, että alkoholijuomien 
ostaminen on yhä vaikeampaa; kehottaa 
viranomaisia puolustamaan aktiivisesti 
sekulaarisia elämäntapoja koko maassa;

Or. en

Tarkistus 227
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee huolestuneena merkille, että 
transihmisiä vastaan on hyökätty 
toistuvasti ja homo- ja biseksuaaleja sekä 
transihmisiä ei suojella väkivallalta; 
kehottaa Turkin viranomaisia ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta 
voidaan varmistaa homo- ja biseksuaalien 
sekä transihmisten sosiaalinen osallisuus 
ja integraatio työmarkkinoille sekä heidän 
oikeutensa asuntoon;

Or. en

Tarkistus 228
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee tyytyväisenä merkille 
toimenpiteet tunnustettujen 
vähemmistöjen osallistamiseksi uuden 
perustuslain laatimisprosessissa; katsoo, 
että Turkin on parannettava edelleen 
suhtautumistaan vähemmistöjen 
suojeluun; korostaa tässä yhteydessä, että 
Turkki ei ole ratifioinut Euroopan 
neuvoston kansallisten vähemmistöjen 
suojelua koskevaa puiteyleissopimusta 
eikä alueellisia kieliä tai 
vähemmistökieliä koskevaa 
eurooppalaista peruskirjaa; panee 
huolestuneena merkille, että 
romaniyhteisöstä ei ole saatavilla 
luotettavaa tietoa;

Or. en
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Tarkistus 229
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa Turkin viranomaisia 
torjumaan voimakkaasti ja tehokkaasti 
antisemitismin ilmauksia ja näyttämään 
siten esimerkkiä alueella;

Or. en

Tarkistus 230
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. korostaa, että tarvitaan viharikoksia 
koskevaa lainsäädäntöä, johon 
sisällytetään ankarammat tuomiot 
rikoksista, jotka johtuvat rasismista, 
muukalaisvihasta, uskonnollisesta 
suvaitsemattomuudesta, uhrin henkisestä 
tai fyysisestä vammaisuudesta, 
terveydentilasta, etnisestä alkuperästä, 
vakaumuksesta, iästä, poliittisista 
mielipiteistä, seksuaalisesta 
suuntautumisesta tai 
sukupuoli-identiteetistä;

Or. en

Tarkistus 231
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön 
lainsäädäntöä, jolla muutetaan vuoden 
2008 säätiölakia, ja laajentanut muiden 
kuin muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille 
yhteisöille, poistetaan kaikki pappien 
koulutusta, nimittämistä ja virassa 
seuraamista koskevat rajoitukset, 
tunnustetaan aleviittien 
jumalanpalveluspaikat ja noudatetaan 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
asiaa koskevia tuomioita sekä Venetsian 
komission suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on jatkanut säätiölain ja sen 
vuoden 2008 ja 2011 tarkistuksien 
täytäntöönpanoa ja laajentanut muiden 
kuin muslimiyhteisöjen omistusoikeuksien 
palauttamista koskevan lain 
soveltamisalaa;

Or. en

Tarkistus 232
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
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jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan; toteaa 
suvaitsevaisuuden kulttuuriin kuuluvan, 
että kiinnitetään erityistä huomiota 
vähemmistöihin, ja kehottaa 
kiinnittämään erityistä huomiota 
äskettäisiin Istanbulissa tehtyihin 
hyökkäyksiin, jotka kohdistuivat 
armenialaistaustaisiin ikääntyneisiin 
naisiin; kehottaa Turkin viranomaisia 
tutkimaan asian perusteellisesti ja 
saattamaan syylliset oikeuden eteen;

Or. en

Tarkistus 233
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan; kehottaa 
turvaamaan Konstantinopolin 
ekumeenisen patriarkaatin aseman; 
kehottaa siksi muuttamaan lainsäädäntöä 
ja sen käytännön soveltamista siten, että 
ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien 
pappien, piispojen ja patriarkan ei tarvitse 
olla Turkin kansalaisia, varsinkin kun 
patriarkka on maailmanlaajuisen 
ortodoksisen kirkon johtaja, ja kehottaa 
palauttamaan patriarkaatilta 
takavarikoidun omaisuuden, erityisesti 
kirkot, säilyttämään pappien koulutuksen 
ja sallimaan Halkin seminaarin 
avaamisen;

Or. en
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Tarkistus 234
Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan; pitää 
valitettavana, että huivikysymystä ei ole 
vielä ratkaistu Turkissa, ja kehottaa 
hallitusta ottamaan käyttöön 
lainsäädäntöä, jolla estetään naisten 
syrjintä ja torjutaan huivikysymyksen 
polarisoitumista yhteiskunnassa, jotta 
varmistetaan, että naisilla on 
valinnanvapaus;
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Tarkistus 235
Alf Svensson

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan; vaatii 
Turkin hallitusta käymään vuoropuhelua 
Konstantinopolin ekumeenisen 
patriarkaatin kanssa, jotta varmistetaan 
kristittyjen oikeus rukoilla ja pitää 
hartaustilaisuuksia Hagia Sofiassa 
Istanbulissa;
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Tarkistus 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan; panee 
tyytyväisenä merkille aloitteet Büyükadan 
kreikkalaisen koulun avaamiseksi 
uudelleen kansainvälisenä 
kulttuurikeskuksena ja pyytää Turkin 
hallitusta avaamaan uudelleen Halkin 
seminaarin; 
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Tarkistus 237
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia poistamaan 
kansallisista henkilökorteista viittauksen 
uskontoon, jotta voidaan vähentää 
muiden kuin muslimiyhteisöjen jäsenten 
hallinnollista ahdistelua; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

Or. en
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Tarkistus 238
Zbigniew Ziobro

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; korostaa, että on 
ratkaistava pikaisesti ongelma, joka 
koskee valtion takavarikoimia 
roomalaiskatolisen kirkon lukuisia 
kiinteistöjä ja perusteettomasti 
takavarikoidun omaisuuden 
palauttamista; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

Or. pl
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Tarkistus 239
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin 
luostarin maita riistetä ja että luostari 
suojellaan kokonaisuudessaan;

17. panee tyytyväisenä merkille, että 
Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, 
jolla muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja 
laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen
omistusoikeuksien palauttamista koskevan 
lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan 
syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan 
rekisteröintiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan 
ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon 
lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta 
koskevia elintärkeitä ja huomattavia 
uudistuksia erityisesti siten, että annetaan 
oikeushenkilöys uskonnollisille yhteisöille, 
poistetaan kaikki pappien koulutusta, 
nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan 
aleviittien jumalanpalveluspaikat ja 
noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia 
tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia 
tunnustamaan täysimääräisesti 
vähemmistöjen oikeudet ja varmistamaan, 
ettei Pyhän Gabrielin luostarin maita 
riistetä ja että luostari suojellaan 
kokonaisuudessaan;

Or. en

Tarkistus 240
Antigoni Papadopoulou
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Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. muistuttaa, että koulutus on 
avainasemassa sellaisen osallistavan ja 
monimuotoisen yhteiskunnan 
rakentamisessa, joka perustuu 
uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen kunnioittamiseen; 
kehottaa Turkin hallitusta kiinnittämään 
erityistä huomiota koulujen 
opetusaineistoon, jonka olisi heijastettava 
Turkin yhteiskunnan etnistä ja 
uskonnollista monimuotoisuutta ja 
vakaumusten moninaisuutta, poistettava 
syrjintää ja ennakkoluuloja ja edistettävä 
kaikkien uskonnollisten yhteisöjen ja 
vähemmistöjen täyttä hyväksymistä, ja 
painottaa puolueettoman oppimateriaalin 
tarvetta; 

Or. en

Tarkistus 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. tukee voimakkaasti käynnissä olevia 
neuvotteluja rauhanomaisen ratkaisun 
saavuttamiseksi kurdikysymyksessä ja 
kehottaa kaikkia Turkin poliittisia 
puolueita tukemaan tätä prosessia ja 
jakamaan vastuun sen onnistumisesta; on 
vakuuttunut, että onnistunut vuoropuhelu 
tästä kysymyksestä vaikuttaa myönteisesti 
Lähi-itään ja luo uusia 
ratkaisumahdollisuuksia alueellisiin 
konflikteihin;

Or. en
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Tarkistus 242
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. pitää myönteisinä Turkin 
instituutioiden konkreettisia toimia 
uskonnonvapauden ja turvallisempien 
uskonnollisten menojen varmistamiseksi; 
korostaa, että uudistuksia on jatkettava 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauden alalla; katsoo, että 
uskonnollisten yhteisöjen olisi voitava 
saada oikeushenkilöllisyys, jotta voidaan 
poistaa nykyiset rajoitukset; palauttaa 
mieliin, että on noudatettava Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiaa 
koskevia tuomioita ja Venetsian 
komission suosituksia;

Or. en

Tarkistus 243
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa sisällyttämään 
uskonnonvapauden takaamiseksi 
seuraavat säännökset uuteen 
perustuslakiin: uskontoa koskevan 
merkinnän poistaminen kansallisista 
henkilökorteista; pakollisten 
uskontotuntien lopettaminen; 
uskontoasioista vastaavan pääsihteeristön 
lakkauttaminen tai sen kokoonpanon 
muuttaminen siten, että se edustaa 
muitakin uskonnollisia ryhmiä kuin 
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sunnalaista islamia, kuten aleviitteja;

Or. en

Tarkistus 244
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. kehottaa hallitusta asettamaan 
uudistuspyrkimyksissään sukupuolten 
tasa-arvon etusijalle, torjumaan naisten 
köyhyyttä ja parantamaan naisten 
sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
osallistumista; panee tyytyväisenä 
merkille Turkin hallituksen tyttöjen 
koulunkäynnin lisäämiseksi toteuttamat 
toimet, joiden ansiosta sukupuolten 
välinen ero alemman perusasteen 
koulutuksessa on saatu kurottua lähes 
umpeen, ja kehottaa Turkin hallitusta 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet 
sukupuolten välisten erojen poistamiseksi 
myös ylemmän perusasteen ja keskiasteen 
koulutuksessa; kehottaa poliittisia 
puolueita vahvistamaan edelleen naisten 
aktiivista sitoutumista ja osallistumista 
politiikkaan;

Or. en

Tarkistus 245
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. panee merkille, että 
aleviittivähemmistön oikeuksien 
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laajentamista koskeva kehitys on ollut 
erityisen hidasta; on erittäin huolissaan 
vallitsevasta aleviittien vastaisesta 
syrjivästä diskurssista yhteiskunnassa ja 
toteaa, että sitä ovat vahvistaneet 
pääministeri Erdoğanin toistuvat 
viittaukset tärkeimmän oppositiopuolueen 
CHP:n johtajan Kilicdaroglun 
aleviittitaustaan ja että sen tarkoituksena 
oli horjuttaa hänen uskottavuuttaan 
hartaiden sunniäänestäjien silmissä;

Or. en

Tarkistus 246
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen 
ratkaisemiseksi; pyytää kaikkia poliittisia 
voimia luomaan riittävän poliittisen 
toimintakentän ja keskustelemaan 
rakentavasti kurdikysymyksestä sekä
helpottamaan perusoikeusvaatimusten 
perinpohjaista käsittelyä osana 
perustuslakiprosessia; pyytää kaikkia 
poliittisia voimia asettamaan yhteiseksi 
tavoitteekseen vahvistetun vuoropuhelun 
ja jatkamaan kurditaustaisten 
kansalaisten poliittista, kulttuurista sekä 
taloudellista ja yhteiskunnallista 
osallisuutta, jotta taataan heidän 
oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; pitää myönteisinä vankilassa 
olevan PKK:n johtajan ja Turkin 
hallituksen käymiä epävirallisia 
neuvotteluja, joiden tarkoituksena on 
ratkaista terroriuhka poliittisin keinoin; 
korostaa, että kolmas 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista 
koskeva paketti on muuttanut 
myönteisellä tavalla terrorismin vastaista 
lakia sellaisten kysymysten 
ratkaisemiseksi, jotka koskevat useita
kurdikysymystä käsitteleviin kirjailijoihin 
ja toimittajiin kohdistettuja syytteitä sekä 
useiden kurdipoliitikkojen, pormestareiden 
ja kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksiä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä;
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kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

Or. en

Tarkistus 247
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen 
ratkaisemiseksi; pyytää kaikkia poliittisia 
voimia luomaan riittävän poliittisen 
toimintakentän ja keskustelemaan 
rakentavasti kurdikysymyksestä sekä 
helpottamaan perusoikeusvaatimusten 
perinpohjaista käsittelyä osana 
perustuslakiprosessia; pyytää kaikkia 
poliittisia voimia asettamaan yhteiseksi 
tavoitteekseen vahvistetun vuoropuhelun ja 
jatkamaan kurditaustaisten kansalaisten 
poliittista, kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 

18. tuomitsee PKK:n terrori-iskujen 
jatkumisen ja tukee Turkin viranomaisten 
maltillista vastausta niihin; pitää 
myönteisinä Turkin jatkuvia toimia 
poliittisen ratkaisun hyväksi 
kurdikysymyksessä; pyytää kaikkia 
poliittisia voimia asettamaan yhteiseksi 
tavoitteekseen vahvistetun vuoropuhelun ja 
jatkamaan kurditaustaisten kansalaisten 
poliittista, kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
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rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

Or. en

Tarkistus 248
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia luomaan 
riittävän poliittisen toimintakentän ja 
keskustelemaan rakentavasti 
kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; katsoo, että tarvitaan todellista ja 
vilpitöntä poliittista keskustelua
kurdikysymyksen ratkaisemiseksi 
Turkissa; tuomitsee äskettäiset Pariisin 
tapahtumat, joissa kolme kurdiaktivistia 
murhattiin, ja toivoo, että nämä tapaukset 
eivät horjuta käynnissä olevaa Turkin 
hallituksen ja kurdiedustajien 
vuoropuhelua; pyytää kaikkia poliittisia 
voimia luomaan riittävän poliittisen 
toimintakentän ja keskustelemaan 
rakentavasti kurdikysymyksestä sekä 
helpottamaan perusoikeusvaatimusten 
perinpohjaista käsittelyä osana 
perustuslakiprosessia, joka edustaa Turkin 
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liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

pluralismia ja jossa kaikki kansalaiset ja 
heidän oikeutensa otetaan täysin 
huomioon; pyytää kaikkia poliittisia 
voimia asettamaan yhteiseksi 
tavoitteekseen vahvistetun vuoropuhelun ja 
jatkamaan kurditaustaisten kansalaisten 
poliittista, kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

Or. en

Tarkistus 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia luomaan 

18. kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia luomaan 
riittävän poliittisen toimintakentän ja 
keskustelemaan rakentavasti 
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riittävän poliittisen toimintakentän ja 
keskustelemaan rakentavasti 
kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; panee tyytyväisenä 
merkille, että uusi lainsäädäntö antaa 
mahdollisuuden käyttää äidinkieltä 
oikeudenkäynneissä, ja pitää tässä 
yhteydessä välttämättömänä oikeutta 
omalla äidinkielellä annettuun 
opetukseen ja oikeutta käyttää kurdin 
kieltä viestinnässä paikallishallinnon 
kanssa; muistuttaa, että poliittinen ratkaisu 
voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

Or. en

Tarkistus 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia luomaan 
riittävän poliittisen toimintakentän ja 
keskustelemaan rakentavasti 
kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

18. kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia luomaan 
riittävän poliittisen toimintakentän ja 
keskustelemaan rakentavasti 
kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

Or. en
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Tarkistus 251
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia luomaan 
riittävän poliittisen toimintakentän ja 
keskustelemaan rakentavasti 
kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pitää myönteisenä ja tukee täysin 
käynnissä olevia keskusteluja Turkin 
viranomaisten ja vankilassa olevan 
PKK:n johtajan Abdullah Öcalanin 
välillä ja antaa tunnustusta 
puoluerajoista riippumattomalle tuelle ja 
kansalaisyhteiskunnan tuelle tässä 
aloitteessa; pyytää kaikkia poliittisia 
voimia luomaan riittävän poliittisen 
toimintakentän ja keskustelemaan 
rakentavasti kurdikysymyksestä sekä 
helpottamaan perusoikeusvaatimusten 
perinpohjaista käsittelyä osana 
perustuslakiprosessia; pyytää kaikkia 
poliittisia voimia asettamaan yhteiseksi 
tavoitteekseen vahvistetun vuoropuhelun ja 
jatkamaan kurditaustaisten kansalaisten 
poliittista, kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
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KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

Or. en

Tarkistus 252
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia luomaan 
riittävän poliittisen toimintakentän ja 
keskustelemaan rakentavasti 
kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen vilpittömästi kurdikysymyksen 
ratkaisemiseksi; pyytää kaikkia poliittisia 
voimia luomaan riittävän poliittisen 
toimintakentän ja keskustelemaan 
rakentavasti kurdikysymyksestä sekä 
helpottamaan perusoikeusvaatimusten 
perinpohjaista käsittelyä osana 
perustuslakiprosessia; pyytää kaikkia 
poliittisia voimia asettamaan yhteiseksi 
tavoitteekseen vahvistetun vuoropuhelun ja
jatkamaan kurditaustaisten kansalaisten 
poliittista, kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; panee tyytyväisenä 
merkille, että 31. tammikuuta 2013 tuli 
voimaan oikeus puolustukseen Turkin 
tuomioistuimissa muilla kielillä kuin 
turkiksi, ja muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
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ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

Or. en

Tarkistus 253
Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia luomaan 
riittävän poliittisen toimintakentän ja 
keskustelemaan rakentavasti 
kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pitää lisäksi myönteisenä, että Turkin 
tuomioistuimissa on tullut voimaan 
oikeus puolustukseen muilla kielillä kuin 
turkiksi; pyytää kaikkia poliittisia voimia 
luomaan riittävän poliittisen
toimintakentän ja keskustelemaan 
rakentavasti kurdikysymyksestä sekä 
helpottamaan perusoikeusvaatimusten 
perinpohjaista käsittelyä osana 
perustuslakiprosessia; pyytää kaikkia 
poliittisia voimia asettamaan yhteiseksi 
tavoitteekseen vahvistetun vuoropuhelun ja 
jatkamaan kurditaustaisten kansalaisten 
poliittista, kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
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kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

Or. en

Tarkistus 254
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia luomaan 
riittävän poliittisen toimintakentän ja 
keskustelemaan rakentavasti 
kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 

18. panee merkille, että Turkki vastustaa 
edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-
iskuja; kehottaa Turkkia ponnistelemaan 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia luomaan 
riittävän poliittisen toimintakentän ja 
keskustelemaan rakentavasti 
kurdikysymyksestä sekä helpottamaan 
perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; 
pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta taataan 
heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, 
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liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää 
tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa 
keskustelua käydään demokraattisessa 
elimissä ja etenkin Turkin 
kansalliskokouksessa;

liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaiseen 
yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen 
ratkaisu voidaan saavuttaa ainoastaan 
kurdikysymystä koskevan aidosti 
demokraattisen vuoropuhelun avulla; on 
huolestunut useista kurdikysymystä 
käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden 
kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä 
ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
puolustajien pidätyksistä niin kutsutun 
KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; vaatii, 
että asianomaiset Ranskan ja Turkin 
viranomaiset tutkivat perusteellisesti 
9. tammikuuta Pariisissa tehdyt kolmen 
kurdiaktivistin murhat; pitää tärkeänä, että 
kurdikysymystä koskevaa keskustelua 
käydään demokraattisessa elimissä ja 
etenkin Turkin kansalliskokouksessa;

Or. en

Tarkistus 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. panee merkille Turkin hallituksen 
julistuksen kreikkalaisvähemmistölle 
suunnatun koulun avaamisesta 
Gökçeadan (Imbros) saarella, mikä on 
myönteinen askel kohti turkkilaisten 
saarten Gökçeadan (Imbros) ja 
Bozcaadan (Tenedos) kaksikulttuurisen 
luonteen säilyttämistä Euroopan 
neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen antaman päätöslauselman 
1625 (2008) mukaisesti, ja muistuttaa 
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odottavansa julistuksen täytäntöönpanoa; 
toteaa kuitenkin, että on toteutettava 
lisätoimia kreikkalaisvähemmistön 
kohtaamien ongelmien ratkaisemiseksi, 
erityisesti heidän omistusoikeutensa 
osalta;

Or. en

Tarkistus 256
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa Turkkia työskentelemään 
edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi 
poliittisesti; pyytää kaikkia poliittisia 
voimia luomaan riittävän poliittisen 
toimintakentän ja keskustelemaan 
rakentavasti kurdikysymyksestä sekä 
helpottamaan perusoikeusvaatimusten 
perinpohjaista käsittelyä osana 
perustuslakiprosessia; muistuttaa, että 
poliittinen ratkaisu voidaan perustaa 
ainoastaan kurdikysymystä koskevalle 
aidosti demokraattiselle keskustelulle; 
pitää tärkeänä, että kurdikysymystä 
koskevaa keskustelua käydään 
demokraattisissa elimissä ja etenkin 
Turkin kansalliskokouksessa;

Or. en

Tarkistus 257
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. tuomitsee voimakkaasti terrori-iskun 
Yhdysvaltojen suurlähetystöön Ankarassa 
1. helmikuuta 2013 ja esittää osanottonsa 
menehtyneen Turkin kansalaisen 
perheelle; muistuttaa, että vaikka valtion 
ja sen kansalaisten turvallisuuden 
varmistamiseksi terroritekojen torjuntaa 
on jatkettava, vastatoimia ei pitäisi 
toteuttaa ihmisoikeuksien ja kansalaisten 
oikeuksien kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. tuomitsee painokkaasti kolmen 
kurdiaktivistin murhat Pariisissa 
9. tammikuuta 2013; kehottaa Ranskan 
viranomaisia tekemään kaikkensa 
varmistaakseen, että murhaajat ja murhat 
tilanneet henkilöt saatetaan nopeasti 
oikeuteen ja tuomitaan;

Or. fr

Tarkistus 259
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. pyytää kaikkia poliittisia voimia 
asettamaan yhteiseksi tavoitteekseen 
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vahvistetun vuoropuhelun ja syventämään 
kurditaustaisten kansalaisten poliittista, 
kulttuurista sekä taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta, jotta 
taataan heidän oikeutensa 
ilmaisunvapauteen, liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään 
kurditaustaisten kansalaisten 
rauhanomaista osallisuutta turkkilaisessa 
yhteiskunnassa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. on tyytyväinen suoraan poliittiseen 
vuoropuheluun, jonka Turkin hallitus on 
hiljattain aloittanut Abdullah Öcalanin 
kanssa; katsoo, että 
neuvottelumahdollisuuden avaaminen voi 
johtaa historialliseen sopimukseen, jolla 
kurdikonflikti ratkaistaan 
rauhanomaisesti ja demokraattisesti; 
kannustaa siksi konfliktin osapuolia 
siirtymään puheen tasolta jäsenneltyihin 
neuvotteluihin mahdollisimman pian; 
korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden on 
tuettava prosessia voimakkaasti ja 
myönteisesti ja että Turkin poliittisten 
puolueiden, tiedotusvälineiden ja 
kansalaisyhteiskunnan on toimittava 
rakentavalla tavalla, jotta rauhanprosessi 
voi onnistua; korostaa lisäksi, että 
perustuslain uudistusprosessi on tärkeä, 
jotta kurdikysymys voidaan ratkaista 
pysyvästi;

Or. en
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Tarkistus 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa Turkin viranomaisia 
varmistamaan, että 28. joulukuuta 2011 
tapahtuneen Uluderen/Sirnakin 
joukkomurhan, jossa 34 viatonta siviiliä 
kuoli summittaiseen armeijan 
pommitukseen, olosuhteet selvitetään 
täysin ja keskeneräinen tutkimus 
käynnistetään uudelleen, jotta syylliset 
saadaan oikeuden eteen;

Or. fr

Tarkistus 262
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ilmaisee tyytyväisyytensä 
kannustinpakettiin, jolla pyritään lisäämään 
investointeja ja talouskasvua Turkin 
vähiten kehittyneillä alueilla, mukaan 
lukien maan kaakkoisosa, ja jatkamaan 
Kaakkois-Anatolia-hanketta;

19. ilmaisee tyytyväisyytensä 
kannustinpakettiin, jolla pyritään lisäämään 
investointeja ja talouskasvua Turkin 
vähiten kehittyneillä alueilla, mukaan 
lukien maan kaakkoisosa, ja jatkamaan 
Kaakkois-Anatolia-hanketta; katsoo, että 
tällaiset investoinnit kannustavat 
yksityisiä investoijia kehittämään 
sosiaalista pääomaa ja muuttamaan 
alikehittyneitä alueita mahdollisiksi 
tuotantokeskuksiksi; kehottaa 
täydentämään kannustinpakettia 
investoinneilla kohdealueiden 
turvallisuuteen, infrastruktuuriin ja eri 
liikennevaihtoehtoihin;

Or. en
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Tarkistus 263
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ilmaisee tyytyväisyytensä 
kannustinpakettiin, jolla pyritään lisäämään 
investointeja ja talouskasvua Turkin 
vähiten kehittyneillä alueilla, mukaan 
lukien maan kaakkoisosa, ja jatkamaan 
Kaakkois-Anatolia-hanketta;

19. ilmaisee tyytyväisyytensä 
kannustinpakettiin, jolla pyritään lisäämään 
investointeja ja talouskasvua Turkin 
vähiten kehittyneillä alueilla, mukaan 
lukien maan kaakkoisosa, ja jatkamaan 
Kaakkois-Anatolia-hanketta; panee 
kuitenkin merkille, että Turkin korkein 
oikeus on päättänyt keskeyttää Ilisun 
padon rakentamisen; kehottaa Turkin 
hallitusta hyväksymään tuomion ja 
keskeyttämään padon rakentamisen;

Or. de

Tarkistus 264
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ilmaisee tyytyväisyytensä 
kannustinpakettiin, jolla pyritään lisäämään 
investointeja ja talouskasvua Turkin 
vähiten kehittyneillä alueilla, mukaan 
lukien maan kaakkoisosa, ja jatkamaan 
Kaakkois-Anatolia-hanketta;

19. ilmaisee tyytyväisyytensä 
kannustinpakettiin, jolla pyritään lisäämään 
investointeja ja talouskasvua Turkin 
vähiten kehittyneillä alueilla, mukaan 
lukien maan kaakkoisosa, ja jatkamaan 
Kaakkois-Anatolia-hanketta; kehottaa 
Turkin hallitusta olemaan kumoamatta 
Turkin kansallisen neuvoston päätöstä 
keskeyttää Ilisun padon rakentaminen, 
koska hankkeen jatkaminen saattaisi 
aiheuttaa ympäristöä ja ihmisoikeuksia 
koskevien ohjeiden rikkomuksia;

Or. en



PE504.402v01-00 46/134 AM\926945FI.doc

FI

Tarkistus 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. on tyytyväinen Turkin korkeimman 
hallinto-oikeuden (Danistay) tuomioon 
Ilisun padon rakentamisluvan 
peruuttamisesta ympäristövaikutuksia 
koskevien tutkimusten ja sovellettavan 
lainsäädännön perusteella; kehottaa 
Turkin hallitusta suojelemaan 
arkeologista ja ympäristöalan perintöä 
asettamalla pienemmät, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävät hankkeet etusijalle; 
kehottaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään täysin 
kaikkia ympäristöä koskevan luvun (27) 
neuvottelujen yhteydessä käytettävissä 
olevia EU:n välineitä sekä EU:n 
laajentumispolitiikan välineitä;

Or. en

Tarkistus 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. kehottaa Turkkia ja komissiota 
ottamaan joulukuussa 2009 
käynnistetyissä neuvotteluissa ympäristöä 
koskevasta luvusta (27) huomioon 
hyljetuotteiden kaupasta annetun 
asetuksen (EY) N:o 1007/2009 (ns. 
hyljeasetus), jossa kielletään hylkeistä 
valmistettujen tuotteiden kaupan 
pitäminen; kehottaa Turkin hallitusta 
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yhdenmukaistamaan politiikkansa 
kaupallisesta hylkeenpyynnistä saatujen 
tuotteiden kaupan kieltävän EU:n 
asetuksen kanssa ja edistämään siten 
merinisäkkääseen kohdistuvan maailman 
suurimman kaupallisen pyynnin 
lopettamista;

Or. en

Tarkistus 267
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa jälleen, että Turkin alueiden 
välistä sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden 
välistä koheesiota on lisättävä, jotta 
voidaan luoda mahdollisuuksia koko 
väestölle ja edistää taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta; korostaa 
koulutuksen erityisasemaa sekä tarvetta 
puuttua itsepintaisiin ja huomattaviin 
alueellisiin eroihin, jotka koskevat 
koulutuksen laatua ja koulutukseen 
osallistumisen astetta; kehottaa ryhtymään 
toimiin, joilla tuetaan tukevat
aluepolitiikkaa koskevan 22 luvun 
avaamista;

20. toteaa jälleen, että Turkin alueiden 
välistä sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden 
välistä koheesiota on lisättävä, jotta 
voidaan luoda mahdollisuuksia koko 
väestölle ja edistää taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta; korostaa 
koulutuksen erityisasemaa sekä tarvetta 
puuttua itsepintaisiin ja huomattaviin 
alueellisiin eroihin, jotka koskevat 
koulutuksen laatua ja koulutukseen 
osallistumisen astetta; kehottaa ryhtymään 
toimiin aluepolitiikkaa koskevan 22 luvun 
avaamiseksi ja toivoo, että presidentti 
Hollanden tuleva Turkin-vierailu antaa 
tilaisuuden edistyä tässä asiassa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa jälleen, että Turkin alueiden 
välistä sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden 
välistä koheesiota on lisättävä, jotta 
voidaan luoda mahdollisuuksia koko 
väestölle ja edistää taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta; korostaa 
koulutuksen erityisasemaa sekä tarvetta 
puuttua itsepintaisiin ja huomattaviin 
alueellisiin eroihin, jotka koskevat 
koulutuksen laatua ja koulutukseen 
osallistumisen astetta; kehottaa ryhtymään 
toimiin, joilla tuetaan tukevat 
aluepolitiikkaa koskevan 22 luvun 
avaamista;

20. toteaa jälleen, että Turkin alueiden 
välistä sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden 
välistä koheesiota on lisättävä, jotta 
voidaan luoda mahdollisuuksia koko 
väestölle ja edistää taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta; korostaa 
koulutuksen erityisasemaa sekä tarvetta 
puuttua itsepintaisiin ja huomattaviin 
alueellisiin eroihin, jotka koskevat 
koulutuksen laatua ja koulutukseen 
osallistumisen astetta; kehottaa ryhtymään 
toimiin aluepolitiikkaa koskevan 22 luvun 
avaamiseksi ja toivoo, että presidentti 
Hollanden tuleva Turkin-vierailu antaa 
tilaisuuden edistyä tässä asiassa;

Or. en

Tarkistus 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa jälleen, että Turkin alueiden 
välistä sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden 
välistä koheesiota on lisättävä, jotta 
voidaan luoda mahdollisuuksia koko 
väestölle ja edistää taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta; korostaa 
koulutuksen erityisasemaa sekä tarvetta 
puuttua itsepintaisiin ja huomattaviin 
alueellisiin eroihin, jotka koskevat 
koulutuksen laatua ja koulutukseen 
osallistumisen astetta; kehottaa ryhtymään 
toimiin, joilla tuetaan tukevat 
aluepolitiikkaa koskevan 22 luvun
avaamista;

20. toteaa jälleen, että Turkin alueiden 
välistä sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden 
välistä koheesiota on lisättävä, jotta 
voidaan luoda mahdollisuuksia koko 
väestölle ja edistää taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallisuutta; korostaa 
koulutuksen erityisasemaa sekä tarvetta 
puuttua itsepintaisiin ja huomattaviin 
alueellisiin eroihin, jotka koskevat 
koulutuksen laatua ja koulutukseen 
osallistumisen astetta; kehottaa ryhtymään 
toimiin, joilla tuetaan tukevat 
aluepolitiikkaa koskevan 22 luvun 
avaamista; kehottaa komissiota laatimaan 
rakennepolitiikan alaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin Turkin liittymisestä 
EU:hun;
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Or. en

Tarkistus 270
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja 
edistettävä koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien 
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja 
edistettävä koulutukseen pääsyä; korostaa, 
että olisi lakkautettava lapsityövoiman 
käyttäminen erityisesti maatalouden 
kausityössä tutkimalla ja tarkistamalla 
oikeusjärjestelmän puutteita, ottamalla 
käyttöön tarvittavia täytäntöönpano- ja 
valvontamekanismeja, toteuttamalla 
toimenpiteitä, joihin otetaan mukaan 
kausityöntekijöitä palkkaavat 
maanomistajat, vanhemmat ja tuotteita 
ostava yksityissektori, sekä asettamalla 
etusijalle työttömyysongelman 
ratkaiseminen alueilla, joilta 
kausityöntekijät tulevat; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien 
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

Or. en
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Tarkistus 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja 
edistettävä koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien 
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä ja joutuu tekemään töitä; 
korostaa, että on laadittava kattava 
strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja 
edistettävä poikien ja tyttöjen 
koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien 
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 272
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja 

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja 
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edistettävä koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien 
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

edistettävä koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien 
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
kehottaa parantamaan merkittävästi 
alaikäisten säilöönottokeskusten oloja;
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 273
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja 
edistettävä koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja
edistettävä koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien 
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
kehottaa parantamaan merkittävästi 
alaikäisten säilöönottokeskusten oloja;
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
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torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 274
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja 
edistettävä koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien 
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja 
edistettävä koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien 
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
kehottaa parantamaan merkittävästi 
alaikäisten säilöönottokeskusten oloja; 
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 275
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia lasten köyhyyden ja 
lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja 
edistettävä koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien 
oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja 
Turkin ensimmäisestä lasten oikeuksien 
strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

21. pitää huolestuttavana, että 
suhteettoman suuri osa etenkin 
maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava 
kattava strategia ja lisättävä merkittävästi 
hallinnollisia valmiuksia lasten 
köyhyyden ja lapsityövoiman käyttämisen 
torjumiseksi ja edistettävä koulutukseen 
pääsyä; ilmaisee tyytyväisyytensä lasten 
oikeuksien oikeusasiamiehen viran 
perustamisesta ja Turkin ensimmäisestä 
lasten oikeuksien strategiasta; pitää 
huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on 
vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; 
muistuttaa, että on tärkeää luoda 
riippumattomia seuranta- ja 
suojelujärjestelmiä oikeuksien 
turvaamiseksi ja hyväksikäytön 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 276
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. panee tyytyväisenä merkille Turkin 
hallituksen julistuksen 
kreikkalaisvähemmistölle suunnatun 
koulun avaamisesta Gökçeadan (Imbros) 
saarella, mikä on myönteinen askel kohti 
turkkilaisten saarten Gökçeadan (Imbros) 
ja Bozcaadan (Tenedos) kaksikulttuurisen 
luonteen säilyttämistä Euroopan 
neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen antaman päätöslauselman 
1625 (2008) mukaisesti, ja odottaa 
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julistuksen pikaista täytäntöönpanoa; 
toteaa kuitenkin, että on toteutettava 
lisätoimia kreikkalaisvähemmistön 
kohtaamien ongelmien ratkaisemiseksi, 
erityisesti heidän omistusoikeutensa 
osalta;

Or. en

Tarkistus 277
Nadezhda Neynsky

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. on tyytyväinen Turkin yleisen 
liiketoimintaympäristön paranemiseen 
etenkin uuden Turkin kauppalain 
voimaantulon ja pienen ja keskisuuren 
yritystoiminnan kehitysjärjestön 
KOSGEBin pk-yrityksille tarjoaman 
johdonmukaisen tuen ansiosta; kehottaa 
edistämään turkkilaisten ja EU:n 
yritysten kumppanuutta;

Or. en

Tarkistus 278
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. muistuttaa Turkkia, että 
kymmenettuhannet EU:n kansalaiset ja 
asukkaat, jotka joutuivat niin kutsuttujen 
"vihreiden rahastojen" petosten uhreiksi, 
odottavat edelleen korvausta, ja kehottaa 
viranomaisia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimet prosessin 
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vauhdittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 279
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. pitää huolestuttavina äskettäisiä 
hyökkäyksiä ja murhia, jotka kohdistuivat 
armenialaistaustaisiin Turkin 
kansalaisiin, kuten Samatyan 
asukkaisiin; kehottaa Turkin 
viranomaisia puuttumaan edelleen 
ei-islaminuskoisten vähemmistöjen 
turvallisuutta koskeviin huolenaiheisiin 
Turkissa; odottaa asianmukaista 
oikeusprosessia vastauksena siihen, että 
syyttäjä valitti tammikuussa 2012 
annetusta Hrant Dinkin murhaa 
koskevasta tuomioistuimen päätöksestä ja 
pyysi sen mitätöimistä osaksi sillä 
perusteella, että murhan teki järjestö;

Or. en

Tarkistus 280
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että uudessa perustuslaissa 
on käsiteltävä lasten oikeuksia ja siihen 
on sisällytettävä säännöksiä, joilla 
varmistetaan, että noudatetaan lasten 
oikeutta suojeluun, parempiin elinoloihin 
ja syrjinnän torjuntaan; korostaa, että 
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Turkin on parannettava YK:n lapsen 
oikeuksien julistuksen säännösten 
noudattamista;

Or. en

Tarkistus 281
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 3

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Hyvien naapuruussuhteiden luominen Alueellinen yhteistyö

Or. en

Tarkistus 282
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja 
yhteydenpitoon; katsoo, että näin Turkki 
on menettänyt tärkeän tilaisuuden 
lähentymiseen ja Kyproksen-suhteidensa 
normalisointiin; muistuttaa, että EU 
perustuu kaikkien jäsenvaltioiden 
vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen 
solidaarisuuden periaatteisiin sekä 
institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 283
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että näin Turkki on menettänyt 
tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin;
muistuttaa, että EU perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

22. arvostelee voimakkaasti Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että näin Turkki on horjuttanut 
institutionaalista neuvottelukehystä, joka 
perustuu jäsenvaltioiden 
tarkoituksenmukaisen yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteisiin; pitää erittäin valitettavana, 
että Turkki on menettänyt tilaisuuden 
tiiviimpään lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin;

Or. de

Tarkistus 284
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja 
yhteydenpitoon; katsoo, että näin Turkki 
on menettänyt tärkeän tilaisuuden 
lähentymiseen ja Kyproksen-suhteidensa 
normalisointiin; muistuttaa, että EU 
perustuu kaikkien jäsenvaltioiden 
vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen 
solidaarisuuden periaatteisiin sekä 
institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon;
pitää lisäksi hyvin valitettavana, että EU ei 
ole ryhtynyt tämän vuoksi mihinkään 
toimiin; huomauttaa, että Turkki on näin 
osoittanut, että se ei halua liittyä EU:hun 
ja että se ei koskaan kykene siihen; katsoo, 
että liittymisneuvottelut Turkin kanssa olisi 
lopetettava välittömästi;
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Or. nl

Tarkistus 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja 
yhteydenpitoon; katsoo, että näin Turkki 
on menettänyt tärkeän tilaisuuden 
lähentymiseen ja Kyproksen-suhteidensa 
normalisointiin; muistuttaa, että EU 
perustuu kaikkien jäsenvaltioiden 
vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen 
solidaarisuuden periaatteisiin sekä 
institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

22. pitää valitettavana, että Kyproksen 
ongelmassa ei saavutettu kattavaa 
sovintoratkaisua ennen kuin Kypros 
aloitti EU:n puheenjohtajakautensa, sillä 
tällöin uusi liittovaltio olisi voinut toimia 
EU:n puheenjohtajana; muistuttaa, että 
Turkki on todennut olevansa valmis 
solmimaan suhteet uuteen liittovaltioon, 
joka syntyisi YK:n välityksellä Kyproksen 
tilannetta koskevan kattavan 
sovintoratkaisun jälkeen; korostaa, että 
kaikkien asianomaisten osapuolten on 
toteutettava suhteiden normalisointia 
koskevat toimenpiteet samanaikaisesti ja 
että jokainen tällainen toimenpide edistää 
kaikkien osapuolten hyvinvointia;

Or. en

Tarkistus 286
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja 
yhteydenpitoon; katsoo, että näin Turkki 
on menettänyt tärkeän tilaisuuden 
lähentymiseen ja Kyproksen-suhteidensa 

22. pitää valitettavana lähentymisprosessin 
käynnistymisen ja Turkin ja Kyproksen
välisten suhteiden normalisoinnin 
viivästymistä edelleen Kyproksen EU:n 
neuvoston puheenjohtajakauden aikana;
toteaa, että tarvitaan lisätoimia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön 
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normalisointiin; muistuttaa, että EU 
perustuu kaikkien jäsenvaltioiden 
vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen 
solidaarisuuden periaatteisiin sekä 
institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

eristyneisyyden lopettamiseksi; muistuttaa, 
että EU perustuu kaikkien jäsenvaltioiden 
vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen 
solidaarisuuden periaatteisiin sekä 
institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

Or. en

Tarkistus 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja 
yhteydenpitoon; katsoo, että näin Turkki 
on menettänyt tärkeän tilaisuuden 
lähentymiseen ja Kyproksen-suhteidensa 
normalisointiin; muistuttaa, että EU 
perustuu kaikkien jäsenvaltioiden 
vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen 
solidaarisuuden periaatteisiin sekä 
institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

22. katsoo, että Turkki on menettänyt 
tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin 
Kyproksen EU:n neuvoston 
puheenjohtajakauden aikana; muistuttaa, 
että EU perustuu kaikkien jäsenvaltioiden 
vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen 
solidaarisuuden periaatteisiin sekä 
institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen; korostaa, että Turkin ja 
Kyproksen tasavallan välisten suhteiden 
normalisoinnin olisi edettävä pikaisesti, 
jotta voitaisiin vauhdittaa EU:n ja Turkin 
käymiä liittymisneuvotteluja;

Or. en

Tarkistus 288
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 

22. tuomitsee painokkaasti Turkin 
päätöksen olla osallistumatta neuvoston 



PE504.402v01-00 60/134 AM\926945FI.doc

FI

puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että näin Turkki on menettänyt 
tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin; 
muistuttaa, että EU perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että koska Turkki ei ole 
normalisoinut Kyproksen-suhteitaan, sen 
liittymisprosessi olisi keskeytettävä; 
muistuttaa, että EU perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

Or. it

Tarkistus 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että näin Turkki on menettänyt 
tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin; 
muistuttaa, että EU perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että näin Turkki on menettänyt 
tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin; 
muistuttaa, että EU perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen; muistuttaa, että EU:n 
kaikkien jäsenvaltioiden tunnustaminen 
on välttämätön osa liittymisprosessia; 
kehottaa siksi Turkkia jatkamaan 
mahdollisimman pian suhteidensa 
normalisoimista EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden kanssa ja olemaan 
käyttämättä veto-oikeuttaan EU:n 
jäsenvaltioiden jäsenyyden estämiseksi 
useissa kansainvälisissä järjestöissä;

Or. en



AM\926945FI.doc 61/134 PE504.402v01-00

FI

Tarkistus 290
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että näin Turkki on menettänyt 
tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin; 
muistuttaa, että EU perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että näin Turkki on menettänyt 
tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin; 
muistuttaa, että EU perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen; kehottaa Turkin 
hallitusta noudattamaan täysimääräisesti 
unionin säännöstöstä johtuvia 
oikeudellisia velvoitteitaan ja erityisesti 
21. tammikuuta 2005 annettua Euroopan 
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
julkilausumaa;

Or. en

Tarkistus 291
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että näin Turkki on menettänyt 
tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin; 
muistuttaa, että EU perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että näin Turkki on menettänyt 
tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin; 
muistuttaa Turkkia, että EU perustuu 
kaikkien jäsenvaltioiden vilpittömän 
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keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden 
periaatteisiin sekä institutionaalisen 
rakenteen kunnioittamiseen ja että 
kaikkien maiden, jotka haluavat liittyä 
unioniin, olisi noudatettava arvoja ja 
periaatteita, joihin EU perustuu;

Or. en

Tarkistus 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; 
katsoo, että näin Turkki on menettänyt 
tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteidensa normalisointiin; 
muistuttaa, että EU perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

22. pitää erittäin valitettavana Turkin 
päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen 
järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon, 
ja pyytää, että kaikki asianomaiset 
osapuolet ja Turkki eivät jätä käyttämättä 
tärkeää tilaisuutta lähentymiseen ja 
Kyproksen-suhteiden normalisointiin; 
muistuttaa, että EU perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja 
keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

Or. en

Tarkistus 293
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. pitää valitettavana, että Kyproksen
EU:n neuvoston puheenjohtajakauden 
aikana menetettiin tilaisuus aloittaa 
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uudelleen lähentyminen ja Kyproksen-
suhteiden normalisointi, ja toteaa, että 
tämä johtui Turkin päätöksestä olla 
osallistumatta kokouksiin ja 
yhteydenpitoon; muistuttaa, että EU 
perustuu kaikkien jäsenvaltioiden 
vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen 
solidaarisuuden periaatteisiin, 
naapurivaltioiden välisten kiistojen 
ratkaisemiseen, vähemmistöyhteisöjen 
oikeuksien ja etujen kunnioittamiseen 
sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

Or. en

Tarkistus 294
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. palauttaa mieliin Turkin kannan 
Kyproksen EU:n neuvoston 
puheenjohtajakauteen ja toteaa, että 
parlamentaarisen sekavaliokunnan 
70. kokous peruutettiin tämän takia, ja 
pitää valitettavana, että Turkin kanta on 
vaikuttanut kielteisesti parlamenttien 
väliseen poliittiseen vuoropuheluun; pitää 
valitettavana, että Turkille ei asetettu sen 
käytöksestä seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 295
Nikolaos Salavrakos

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. muistuttaa, että kaikkien 
jäsenvaltioiden tunnustaminen on 
välttämätön osa liittymismenettelyä;
kehottaa Turkkia jatkamaan 
mahdollisimman pian suhteidensa 
normalisoimista EU:n kaikkien 
jäsenvaltioiden kanssa ja olemaan 
käyttämättä veto-oikeuttaan joidenkin 
EU:n jäsenvaltioiden osallistumisen 
estämiseksi kansainvälisissä järjestöissä;
pitää valitettavana, että 15. tammikuuta 
Turkki oli 185 maasta ainoa maa, joka ei 
antanut Kyproksen liittyä kansainvälisen 
uusiutuvan energian viraston neuvostoon;

Or. el

Tarkistus 296
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että Turkin velvollisuutena 
on kunnioittaa Kyproksen tasavallan 
yksinomaista talousvyöhykettä, joka
perustettiin YK:n 
merioikeusyleissopimuksella, jonka 
sopimuspuoli EU on; ottaa huomioon, 
että Turkki ei ole allekirjoittanut kyseistä 
yleissopimusta ja katsoo siksi, että sen ei 
tarvitse noudattaa sen velvoitteita; 
kehottaa Turkkia tunnustamaan, että 
kyseinen yleissopimus on tällä hetkellä 
osa unionin säännöstöä, joka on pantava 
täysimääräisesti täytäntöön 
liittymisajankohtana;

Or. en
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Tarkistus 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa Turkin hallitusta 
lopettamaan toistuvat Kreikan ilmatilan 
loukkaukset ja Turkin 
sotilaslentokoneiden lennot Kreikan 
saarten ylitse; kehottaa Turkkia 
kumoamaan luvat, jotka se on myöntänyt 
Turkin öljy-yhtiölle TPAO:lle geologisiin 
tutkimuksiin ja hiilivedyn hyödyntämistä 
koskevaan toimintaan alueilla, jotka 
sijaitsevat Kreikan mannerjalustalla;

Or. en

Tarkistus 298
Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa Ankaraa ja Nikosiaa 
aloittamaan suoran vuoropuhelun 
kaikista keskeneräisistä asioista 
korkeimmalla poliittisella tasolla 
Belgradin ja Pristinan välisen 
vuoropuhelun menestyksen innoittamana 
ja toteaa, että komission puheenjohtaja / 
korkea edustaja Catherine Ashton välitti 
kyseistä vuoropuhelua, joka on avannut 
tietä Serbian ja Kosovon yhdentymiselle 
EU:hun; katsoo, että poliittisten johtajien 
välinen suora yhteydenpito loisi 
myönteistä poliittista ilmapiiriä, joka 
edistäisi kattavaa ratkaisua kaikkiin 
Turkin ja Kyproksen välisiin 
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keskeneräisiin kysymyksiin; katsoo 
lisäksi, että korkean tason vuoropuhelu 
Turkin kurdien edustajien kanssa loisi 
edellytykset laaja-alaiselle ja kestävälle 
kurdiongelmaa koskevalle ratkaisulle ja 
edistäisi todellista sovintoa eri etnistä ja 
kansallista alkuperää olevien Turkin 
kansalaisten välillä;

Or. en

Tarkistus 299
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti 
päästävä sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia 
aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
550 (1984) mukaisesti; kehottaa 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa, jotta voidaan 
edistää myönteisen ilmapiirin luomista ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

23. toteaa, että Turkki on miehittänyt 
Kyproksen pohjoisosan ja näin ollen osan 
EU:n alueesta, ja katsoo, että miehitys on 
laiton ja se olisi lopetettava välittömästi;

Or. nl



AM\926945FI.doc 67/134 PE504.402v01-00

FI

Tarkistus 300
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia 
aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
550 (1984) mukaisesti; kehottaa 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa, jotta voidaan 
edistää myönteisen ilmapiirin luomista ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun ja sovittuihin YK:n 
määrittelemiin parametreihin, joita ovat 
kaksi aluetta, kaksi yhteisöä ja poliittinen 
yhdenvertaisuus; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä ja että on 
asetettava aikaraja, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi johtotasolla
uudelleen kunnolla käyntiin YK:n 
pääsihteerin alaisuudessa; muistuttaa, että 
Turkki on useaan otteeseen todennut 
olevansa valmis vetämään joukkonsa pois, 
kun Kyprosta koskeva kattava 
sovintoratkaisu saavutetaan, kuten 
vuoden 2004 Annanin suunnitelmassakin 
edellytettiin; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa sallimaan suoraa 
kaupankäyntiä koskevan asetuksen 
hyväksymisen, sillä se antaisi 
kyproksenturkkilaisille mahdollisuuden 
käydä suoraan kauppaa EU:n kanssa ja 
saada tullietuuksia, mikä lähentäisi 
kyproksenturkkilaista yhteisöä EU:hun;

Or. en

Tarkistus 301
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti 
päästävä sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia 
aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
550 (1984) mukaisesti; kehottaa 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa, jotta voidaan 
edistää myönteisen ilmapiirin luomista ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että on asetettava 
määräaika Kyproksen kahden yhteisön
neuvottelujen loppuun saattamiselle siitä, 
miten varsinaisissa neuvotteluissa olisi 
edettävä, jotta neuvotteluprosessi pääsisi 
uudelleen kunnolla käyntiin YK:n 
pääsihteerin alaisuudessa; vahvistaa, että 
vallitseva tilanne ei ole enää mahdollinen;

Or. en

Tarkistus 302
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
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neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa, jotta voidaan 
edistää myönteisen ilmapiirin luomista ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia 
aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
550 (1984) mukaisesti; kehottaa 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n 

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun ja sovittuihin YK:n 
määrittelemiin parametreihin, joita ovat 
kaksi aluetta, kaksi yhteisöä ja poliittinen 
yhdenvertaisuus; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä ja että on 
asetettava aikaraja, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi johtotasolla
uudelleen kunnolla käyntiin YK:n 
pääsihteerin alaisuudessa; muistuttaa, että 
Turkki on useaan otteeseen todennut 
olevansa valmis vetämään joukkonsa pois, 
kun Kyprosta koskeva kattava 
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tullivalvonnan alaisuudessa, jotta voidaan 
edistää myönteisen ilmapiirin luomista ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

sovintoratkaisu saavutetaan, kuten 
vuoden 2004 Annanin suunnitelmassakin 
edellytettiin; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa sallimaan suoraa 
kaupankäyntiä koskevan asetuksen 
hyväksymisen, sillä se mahdollistaisi 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suoran 
kaupankäynnin EU:n kanssa laillisella ja 
kaikille hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti 
päästävä sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molempia yhteisöjä hyödyttävään
oikeudenmukaiseen ja kestävään kattavaan 
ratkaisuun ja joka on asiaankuuluvien 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmien, kansainvälisen 
oikeuden, EU:n perustana olevien 
periaatteiden ja unionin säännöstön 
mukainen; kehottaa Turkkia myös 
toimimaan tämän hyväksi tehokkaasti ja 
hyvää tahtoa osoittaen ja korostaa, että
neuvotteluprosessi on saatava uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
välittömästi joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; muistuttaa Kyproksen 
tasavallan presidentin ehdotuksesta
Famagustan sataman avaamiseksi 
samanaikaisesti EU:n (tullivalvonnan)
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
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koskevat neuvottelut sekä sallia 
molempien yhteisöjen kaupankäynti 
laillisella ja kaikille hyväksyttävällä 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia 
aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan 
sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu oikeudenmukaiseen ja kestävään 
kattavaan ratkaisuun ja joka on 
asiaankuuluvien YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
sekä EU:n perustana olevien 
periaatteiden ja arvojen mukainen;
kehottaa Turkkia tukemaan näitä toimia 
konkreettisesti; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia vetämään 
välittömästi joukkonsa Kyproksesta ja 
mahdollistamaan Famagustan 
palauttamisen sen laillisille asukkaille
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
pitää valitettavana, että Turkki hylkäsi 
Kyproksen tasavallan hallituksen 
vuonna 2010 tekemän ehdotuksen, joka 
koski muun muassa Famagustan sataman 
avaamista EU:n alaisuudessa, jolloin olisi 
sallittu kaupalliset toimet EU:n ja 
kyproksenturkkilaisen yhteisön välillä 
Famagustan sataman kautta;

Or. en
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Tarkistus 306
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia 
aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
luomista ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu oikeudenmukaiseen, 
demokraattiseen ja kestävään ratkaisuun ja 
joka on EU:n perustana olevien 
periaatteiden ja arvojen mukainen, sillä 
ratkaisu ei saa vaikuttaa kielteisesti 
Kyproksen kansalaisten ihmisoikeuksiin 
eikä Eurooppa-asioihin ja luoda kielteistä 
ja vaarallista poliittista ennakkotapausta 
ja EU:n yhteenkuuluvuuden mallia; 
korostaa, että Kyproksen kahden yhteisön 
olisi kiireellisesti päästävä sopuun siitä, 
miten varsinaisissa neuvotteluissa olisi 
edettävä, jotta neuvotteluprosessi pääsisi 
uudelleen kunnolla käyntiin; katsoo, että 
tämän prosessin olisi pysyttävä YK:n 
pääsihteerin alaisuudessa ja EU:n olisi 
tuettava sitä myönteisesti ja katalyyttisesti, 
jotta demokraattiset arvot ja periaatteet 
vahvistetaan ja niitä noudatetaan täysin; 
kehottaa Turkkia aloittamaan joukkojensa 
vetämisen Kyproksesta ja siirtämään 
Famagustan sen laillisten asukkaiden ja 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti ja edistämään näin 
toimia kattavan ratkaisun hyväksi; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa ja sallimaan 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suoran 
kaupankäynnin laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla kansainvälisen 
oikeuden, unionin säännöstön ja 
Kyproksen tasavallan, EU:n jäsenvaltion, 
täysivaltaisten oikeuksien mukaisesti ja
niitä täysin noudattaen, kuten 
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pöytäkirjassa N:o 10 ja 
perussopimuksissa määrätään;

Or. en

Tarkistus 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti 
päästävä sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu oikeudenmukaiseen ja kestävään
ratkaisuun ja joka on YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
sekä EU:n perustana olevien 
periaatteiden ja arvojen mukainen;
kehottaa Turkkia jatkamaan varsinaisia 
neuvotteluja, jotta neuvotteluprosessi 
pääsisi uudelleen kunnolla käyntiin YK:n 
pääsihteerin alaisuudessa; kehottaa Turkkia 
aloittamaan välittömästi joukkojensa 
vetämisen Kyproksesta ja siirtämään 
Famagustan YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
luomista ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 308
Graham Watson
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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa, jotta voidaan 
edistää myönteisen ilmapiirin luomista ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, ja 
toteuttamiskelpoisesta aikarajasta, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; vaatii uutta 
jälleenyhdistymissuunnitelmaa, joka 
perustuu kahta aluetta, kahta yhteisöä ja 
poliittista yhteistyötä koskeviin 
näkökohtiin; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Varoshan YK:n hallinnon
alaisuuteen YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa sallimaan 
suoraa kaupankäyntiä koskevan 
asetuksen hyväksymisen, jotta voidaan 
edistää myönteisen ilmapiirin luomista ja 
ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 309
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
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Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun ja sovittuihin YK:n 
määrittelemiin parametreihin, joita ovat 
kaksi aluetta, kaksi yhteisöä ja poliittinen 
yhdenvertaisuus; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, ja että on 
asetettava aikaraja, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi johtotasolla
uudelleen kunnolla käyntiin YK:n 
pääsihteerin alaisuudessa; muistuttaa, että 
Turkki on todennut olevansa valmis 
vetämään joukkonsa pois, kun Kyprosta 
koskeva kattava sovintoratkaisu 
saavutetaan, kuten vuoden 2004 Annanin 
suunnitelmassakin edellytettiin; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen 
Kyproksesta ja siirtämään Famagustan 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
luomista ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
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oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; on vakuuttunut 
siitä, että suoraa kaupankäyntiä koskevan 
asetuksen hyväksymisellä ja EY–
Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan (Ankaran pöytäkirja) 
soveltamisella on myönteinen 
taloudellinen vaikutus Kyproksen 
molempiin yhteisöihin;

Or. en

Tarkistus 311
Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
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neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; pitää 
valitettavana, että Kyproksen pohjoisosan 
turkkilaisyhteisö ei ole vieläkään saanut 
kahta paikkaansa Euroopan 
parlamentissa ja että turkki ei ole 
vieläkään EU:n toimielinten virallinen 
kieli, vaikka se on Kyproksen tasavallan 
virallinen kieli;

Or. en

Tarkistus 312
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
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joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla; katsoo, että 
Turkin kansalaisten muuttaminen 
edelleen Anatoliasta Kyprokseen on este 
Kyproksen kahden yhteisön 
rauhanomaiselle rinnakkaiselolle;

Or. it

Tarkistus 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
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myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla sekä 
kansainvälisen oikeuden ja EU:n 
lainsäädännön mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

23. toistaa tukevansa Kyproksen 
jälleenyhdistymistä, joka perustuu 
molemmille yhteisöille oikeudenmukaiseen 
ja kestävään ratkaisuun; korostaa, että 
Kyproksen kahden yhteisön olisi 
kiireellisesti päästävä sopuun siitä, miten 
varsinaisissa neuvotteluissa olisi edettävä, 
jotta neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. nl
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Tarkistus 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

23. toistaa tukevansa Kyproksen 
jälleenyhdistymistä, joka perustuu 
molemmille yhteisöille oikeudenmukaiseen 
ja kestävään ratkaisuun; korostaa, että 
Kyproksen kahden yhteisön olisi 
kiireellisesti päästävä sopuun siitä, miten 
varsinaisissa neuvotteluissa olisi edettävä, 
jotta neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. nl

Tarkistus 316
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toistaa tukevansa voimakkaasti 23. toistaa tukevansa voimakkaasti 
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Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; 
kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan 
alaisuudessa, jotta voidaan edistää 
myönteisen ilmapiirin luomista ja ratkaista 
meneillään olevat jälleenyhdistymistä 
koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka 
perustuu molemmille yhteisöille 
oikeudenmukaiseen ja kestävään 
ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen 
kahden yhteisön olisi kiireellisesti päästävä 
sopuun siitä, miten varsinaisissa 
neuvotteluissa olisi edettävä, jotta 
neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen 
kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan 
joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan suljetun alueen 
YK:n alaisuuteen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 550 
(1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen 
tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta 
voidaan edistää myönteisen ilmapiirin 
luomista ja ratkaista meneillään olevat 
jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut 
sekä sallia kyproksenturkkilaisen yhteisön 
suora kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 317
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokuntaa tekemään Kyproksen 
paikkojen jakautumista koskevan 
ehdotuksen ja Euroopan neuvostoa 
arvioimaan tilannetta uudelleen, jotta 
voidaan päivittää 10. kesäkuuta 2004 
annettua neuvoston päätöstä, joka koski 
nimenomaisesti vain vaalikautta 2004–
2009; vaatii, että Kyproksen tasavallalle 
annettujen paikkojen olisi edustettava 
suhteellisesti Kyproksen kaikkien 
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sellaisten osien ihmisiä, joiden Kyproksen 
tasavalta katsoo kuuluvan hallintaansa, ja 
heidän edustajanaan olisi oltava joko 
Euroopan parlamentin jäsen tai 
tarkkailija, kuten Euroopan neuvostossa;

Or. en

Tarkistus 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pitää hyvin merkittävänä, että 
Turkin hallitus tunnustaa armenialaisten 
kansanmurhan;

Or. nl

Tarkistus 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa puhemiestä kutsumaan 
kaksi kyproksenturkkilaista yhteisöä 
edustavaa tarkkailijaa parlamenttiin 
Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen päätöksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 320
Adrian Severin
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Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa Turkkia noudattamaan 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmaa 550 (1984) ja 
palauttamaan aidatun Varoshan alueen 
sen asukkaille ja pyytää samalla 
Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n 
tullivalvonnan alaisuudessa, jotta voidaan 
edistää myönteistä ilmapiiriä käynnissä 
olevien jälleenyhdistymistä koskevien 
neuvottelujen ratkaisemiseksi sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora 
kaupankäynti laillisella ja kaikille 
hyväksyttävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 321
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pitää erittäin valitettavana Turkin 
poliittista asennetta Kyproksen EU:n 
neuvoston puheenjohtajakauden aikana 
ja toteaa, että asenne heijastui myös 
Turkin hallituksen poliittiseen päätökseen 
peruuttaa parlamentaarisen 
sekavaliokunnan 70. kokous, ja pitää 
valitettavana, että Turkki menetti 
tilaisuuden rakentavaan parlamenttien 
väliseen poliittiseen vuoropuheluun, joka 
olisi edistänyt Turkin liittymisneuvotteluja 
ja nykyisen pattitilanteen purkamista;

Or. en
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Tarkistus 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia ja kaikkia muita 
osapuolia tukemaan edelleen voimakkaasti 
Kyproksen kadonneiden henkilöiden 
komitean (CMP) työtä, sillä se on yksi 
arkaluonteisimmista ja tärkeimmistä 
hankkeista saarella, koska CMP:n työ 
vaikuttaa tuhansien ihmisten elämään 
saaren molemmilla puolilla;

Or. en

Tarkistus 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä sallimalla 
pääsyn sotilasalueille Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden ja 
Euroopan neuvoston päätösten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean (CMP) työtä; luottaa 
Turkin yhteistyöhön siinä, että CMP:lle 
myönnetään pääsy myös sotilasalueille 
sen työn helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 325
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia ja kaikkia muita 
osapuolia tukemaan voimakkaammin 
Kyproksen kadonneiden henkilöiden 
komitean (CMP) työtä; kehottaa 
kiinnittämään erityistä huomiota CMP:n 
työhön sotilasalueilla;

Or. en

Tarkistus 326
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä ja päästämään 
komitean miehitetyille alueille ja 
antamalla sille pääsyn 
kyproksenturkkilaisen yhteisön 
arkistoihin;
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Or. de

Tarkistus 327
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kannustaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä helpottamalla 
etenkin sen pääsyä sotilasalueille ja 
arkistoihin; kehottaa lisäksi toteuttamaan 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti kaikki tarvittavat toimet 
kadonneita henkilöitä koskevassa 
humanitaarisessa kysymyksessä;

Or. en

Tarkistus 328
Sarah Ludford

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia ja kaikkia muita 
osapuolia tukemaan edelleen voimakkaasti 
Kyproksen kadonneiden henkilöiden 
komitean (CMP) työtä, sillä CMP on yksi 
arkaluonteisimmista ja tärkeimmistä 
hankkeista saarella ja sen työ vaikuttaa 
tuhansien ihmisten elämään saaren 
molemmilla puolilla;

Or. en



AM\926945FI.doc 87/134 PE504.402v01-00

FI

Tarkistus 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä, päästämään 
sen kaikille sotilasalueille ja antamaan 
sille pääsyn asiaankuuluviin tietoihin 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
neljännen valtioiden välisessä asiassa 
antaman päätöksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä ja päästämään 
CMP:lle sellaisille sotilasalueille, joilta 
voitaisiin todisteiden perusteella löytää 
kadonneiden henkilöiden jäännöksiä;

Or. en

Tarkistus 331
Ioannis Kasoulides

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä ja 
helpottamaan etenkin sen pääsyä kaikille 
sotilasalueille ja Turkin armeijan 
arkistoihin;

Or. en

Tarkistus 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa kaikkia asianomaisia 
osapuolia tukemaan voimakkaammin 
Kyproksen kadonneiden henkilöiden 
komitean työtä;

Or. en

Tarkistus 333
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia ja kaikkia 
asianomaisia osapuolia edelleen tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

Or. en
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Tarkistus 334
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa Turkkia tukemaan 
voimakkaammin Kyproksen kadonneiden 
henkilöiden komitean työtä;

24. kehottaa Turkkia tukemaan edelleen 
Kyproksen kadonneiden henkilöiden 
komiteaa;

Or. en

Tarkistus 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pyytää Turkkia avaamaan 
sotilasarkistonsa CMP:n haluamien 
tietojen julkistamiseksi Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 336
Ioannis Kasoulides

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa, että EU, sen 
27 jäsenvaltiota ja kaikki muut 
ehdokasvaltiot ovat allekirjoittaneet 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
että se on osa unionin säännöstöä; 
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kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; muistuttaa Kyproksen 
tasavallan yksinomaisen 
talousvyöhykkeen legitimiteetistä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen nojalla;

Or. en

Tarkistus 337
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kannustaa Turkkia jatkamaan 
neuvotteluja naapurimaiden kanssa 
keskeneräisistä kahdenvälisistä asioista, 
muun muassa omistusoikeutta koskevista 
kysymyksistä, kuten elokuussa 2011 
tarkistetun säätiölain täytäntöönpanon 
jatkamisesta;

Or. en

Tarkistus 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pitää erittäin valitettavana Turkin 
asuttamispolitiikkaa ja kehottaa Turkkia 
pidättäytymään Turkin kansalaisten 
asuttamisesta Kyprokseen jatkossa, sillä 
se on Geneven yleissopimuksen ja 
kansainvälisen oikeuden periaatteiden 
vastaista, muuttaa Kyproksen 
väestörakenteen tasapainoa ja estää 
ratkaisun saavuttamisen tulevaisuudessa;
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Or. en

Tarkistus 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa Turkkia olemaan 
asuttamatta Kyprokseen uusia Turkin 
kansalaisia, sillä se muuttaisi edelleen 
väestörakenteen tasapainoa ja heikentäisi 
sen kansalaisten omistautumista tulevalle 
yhteiselle valtiolle, jonka perustana on 
yhteinen menneisyys;

Or. en

Tarkistus 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa Turkkia olemaan 
asuttamatta Kyprokseen laittomasti uusia 
Turkin kansalaisia, sillä se muuttaisi 
edelleen Kyproksen väestörakenteen 
tasapainoa ja heikentäisi sen kansalaisten 
omistautumista tulevalle yhteiselle 
valtiolle; kehottaa Turkkia käsittelemään 
Turkin kansalaisten laitonta asuttamista 
Kyprokseen koskevaa kysymystä Geneven 
yleissopimuksen ja kansainvälisen 
oikeuden periaatteiden mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 341
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa Turkkia käsittelemään 
Turkin kansalaisten asuttamista 
Kyprokseen koskevaa kysymystä Geneven 
yleissopimuksen ja kansainvälisen 
oikeuden periaatteiden mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 342
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 а. toteaa, että Turkin olisi pyrittävä 
ratkaisemaan kaikki kiistakysymykset 
naapurimaiden kanssa, sillä se on EU:n 
jäsenyyden ehto mutta myös keino 
vahvistaa hyviä naapuruussuhteita 
alueella; toteaa, että yhteisen 
asiantuntijakomitean perustaminen 
Bulgarian ja Turkin suhteita koskevien 
keskeneräisten asioiden ratkaisemiseksi 
on tärkeä askel kohti Itä-Traakiasta 
tulleita pakolaisia ja heidän jälkeläisiään 
koskevien kysymysten ratkaisemista, ja 
kehottaa komiteaa jatkamaan työtään;

Or. bg

Tarkistus 343
Evgeni Kirilov
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Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. on tyytyväinen Turkin 
onnistuneeseen puheenjohtajuuteen 
Mustanmeren taloudellisen yhteistyön 
järjestössä (BSCO) vuoden 2012 
jälkipuoliskolla ja toivoo, että alueellista 
yhteistyötä koskevien hankkeiden ja 
erityisesti Mustanmeren kehätien ja 
"merten moottoriteiden" 
täytäntöönpanon tahti säilytetään; 
onnittelee Turkkia myös siitä, että se on 
saattanut Mustanmeren kehätien 
rakentamisen loppuun alueellaan Kreikan 
ja Bulgarian rajalta Georgian rajalle; 
kehottaa edistämään yhteistyötä BSCO:n 
kanssa ympäristöasioissa ja ekologisissa 
asioissa Mustanmeren alueella ja EU:n 
Mustanmeren aluetta koskevan strategian 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 344
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kehottaa Turkkia varmistamaan, 
että Kyproksessa kotiseudultaan 
siirtymään joutuneiden henkilöiden, myös 
uskonnollisten vähemmistöjen edustajien, 
oikeuksia kunnioitetaan ja he voivat 
vapaasti nauttia uskonnollisista 
oikeuksistaan;

Or. en
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Tarkistus 345
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
24 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 c. kehottaa Turkkia toteuttamaan 
käytännön toimia 
kulttuuriperintökohteiden ja 
uskonnollisten perintökohteiden 
tuhoamisen lopettamiseksi Kyproksen 
pohjoisosassa ja siten pelastamaan 
arvokkaan osan eurooppalaista ja 
maailmanlaajuista sivilisaatiota; 

Or. en

Tarkistus 346
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista ja kattavaa 
lähestymistapaa itäisen Välimeren 
alueella, ja kehottaa Turkkia sallimaan 
poliittisen vuoropuhelun EU:n ja Naton 
välillä jättämällä käyttämättä veto-
oikeutensa EU:n ja Naton Kypros-
yhteistyötä koskevassa asiassa; kehottaa 
samoin Kyprosta jättämään käyttämättä 
veto-oikeutensa, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 347
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista ja kattavaa 
lähestymistapaa itäisen Välimeren alueella, 
ja kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä käyttämättä veto-oikeutensa 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa; kehottaa samoin 
Kyprosta jättämään käyttämättä veto-
oikeutensa, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista ja kattavaa 
lähestymistapaa itäisen Välimeren alueella, 
ja arvostaa Turkin panosta YTPP:n alalla 
ja sen toimintaa EU:n ja Naton strategisen 
kumppanuuden parantamiseksi; korostaa, 
että Turkin on tärkeää jatkaa 
osallistumista tuleviin YTPP:n 
operaatioihin, sillä monet operaatioista 
sijoittuvat Turkin maantieteelliseen 
läheisyyteen ja sillä voi olla niihin 
turvallisuusvaikutuksia; korostaa, että on 
löydettävä nopeasti ratkaisu Turkin 
sisällyttämiseksi YTPP:n 
päätöksentekoon; korostaa, että EU:n on 
otettava käyttöön vastaava osallistamisen 
ja avoimuuden taso kuin Naton;

Or. en

Tarkistus 348
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista ja kattavaa 
lähestymistapaa itäisen Välimeren 
alueella, ja kehottaa Turkkia sallimaan 
poliittisen vuoropuhelun EU:n ja Naton 
välillä jättämällä käyttämättä veto-
oikeutensa EU:n ja Naton Kypros-
yhteistyötä koskevassa asiassa; kehottaa 
samoin Kyprosta jättämään käyttämättä 
veto-oikeutensa, kun on kyse Turkin 

25. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä veto-oikeutensa käyttämättä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa;
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osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

Or. en

Tarkistus 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista ja kattavaa 
lähestymistapaa itäisen Välimeren alueella, 
ja kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä käyttämättä veto-oikeutensa 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa; kehottaa samoin 
Kyprosta jättämään käyttämättä veto-
oikeutensa, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista ja kattavaa 
lähestymistapaa itäisen Välimeren alueella, 
ja kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä käyttämättä veto-oikeutensa 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa; kannustaa Turkkia 
sopimaan hallinnollisista järjestelyistä
Euroopan puolustusviraston (EDA) kanssa 
nykyisten EDA:n ja kolmansien valtioiden 
välisten hallinnollisten järjestelyjen 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista ja kattavaa 
lähestymistapaa itäisen Välimeren alueella, 
ja kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä käyttämättä veto-oikeutensa 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista ja kattavaa 
lähestymistapaa itäisen Välimeren alueella, 
ja kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä käyttämättä veto-oikeutensa 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
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koskevassa asiassa; kehottaa samoin 
Kyprosta jättämään käyttämättä veto-
oikeutensa, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

koskevassa asiassa;

Or. nl

Tarkistus 351
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista ja kattavaa 
lähestymistapaa itäisen Välimeren alueella, 
ja kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä 
jättämällä käyttämättä veto-oikeutensa
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa; kehottaa samoin 
Kyprosta jättämään käyttämättä veto-
oikeutensa, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan;

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista ja kattavaa 
lähestymistapaa itäisen Välimeren alueella, 
ja kehottaa Turkkia ja kaikkia muita 
osapuolia sallimaan poliittisen 
vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä sekä 
EU:n ja Naton Kypros-yhteistyön; kehottaa 
samoin Kyprosta jättämään käyttämättä 
veto-oikeutensa, kun on kyse Turkin 
osallistumisesta Euroopan 
puolustusviraston toimintaan, ja 
varmistamaan näin, että Turkki voi 
täyttää velvoitteensa Euroopan 
puolustusvirastoa kohtaan;

Or. en

Tarkistus 352
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että EU, sen 
27 jäsenvaltiota ja kaikki muut 
ehdokasvaltiot ovat allekirjoittaneet 
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Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
että se on osa unionin säännöstöä; 
kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; muistuttaa Kyproksen 
tasavallan yksinomaisen 
talousvyöhykkeen legitimiteetistä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen nojalla; 

Or. en

Tarkistus 353
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. panee tyytyväisenä merkille Turkin 
viranomaisten toimet rajanaapureina 
oleviin EU:n jäsenvaltioihin ja EU:hun 
suuntautuvan laittoman maahanmuuton 
hillitsemiseksi; pitää samalla 
huolestuttavana, että Turkin ja Bulgarian 
ja Turkin ja Kreikan välisen rajan ylittää 
yhä suurempi määrä laittomia siirtolaisia;

Or. en

Tarkistus 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa molempia osapuolia, 
Turkkia ja Armeniaa, ratifioimaan ilman 
ennakkoehtoja pöytäkirjat diplomaattisten 
suhteiden perustamisesta ja 
kahdenvälisten suhteiden parantamisesta 
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ja kehottaa Turkin hallitusta avaamaan 
Armenian vastaisen rajansa;

Or. en

Tarkistus 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. panee merkille, että Turkki ja 
Kreikka ovat tehostaneet toimiaan 
kahdenvälisten suhteidensa 
parantamiseksi muun muassa 
kahdenvälisten kokousten avulla; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
kansalliskokous ei ole kumonnut 
Kreikalle julistamaansa casus belli 
-uhkausta; muistuttaa, että Turkin on 
yksiselitteisesti sitouduttava hyviin 
naapuruussuhteisiin ja riitojen 
rauhanomaiseen ratkaisuun YK:n 
peruskirjan mukaisesti ja tarvittaessa 
vedoten Kansainväliseen 
tuomioistuimeen; kehottaa Turkin 
hallitusta lopettamaan toistuvat Kreikan 
ilmatilan loukkaukset ja Turkin 
sotilaslentokoneiden lennot Kreikan 
saarten ylitse;

Or. en

Tarkistus 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa Turkkia lopettamaan 
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käynnissä olevan Kyproksen pohjoisosissa 
sijaitsevien kulttuurikohteiden ja 
uskonnollisten kohteiden tuhoamisen 
Haagin vuoden 1954 yleissopimuksesta 
kulttuuriomaisuuden suojelemisesta 
aseellisen selkkauksen sattuessa 
aiheutuvien velvoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että EU, sen 
27 jäsenvaltiota ja kaikki muut 
ehdokasvaltiot ovat allekirjoittaneet 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
että se on osa unionin säännöstöä; 
kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; muistuttaa Kyproksen 
tasavallan yksinomaisen 
talousvyöhykkeen legitimiteetistä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen nojalla;

Or. en

Tarkistus 358
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa välttämään kaikkia 
sellaisia uhkauksia, kiistanaiheita tai 
toimia, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti 
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hyviin naapuruussuhteisiin ja riitojen 
rauhanomaiseen ratkaisuun; painottaa 
EU:n jäsenvaltioiden kaikkia 
täysivaltaisia oikeuksia, joihin kuuluu 
muun muassa oikeus tehdä kahdenvälisiä 
sopimuksia unionin säännöstön ja 
kansainvälisen oikeuden, kuten YK:n 
merioikeusyleissopimuksen, mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 359
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että itäisen Välimeren 
alueen konflikteihin tarvitaan 
rauhanomainen ratkaisu kansainvälisen 
oikeuden ja asiaankuuluvien YK:n 
päätöslauselmien mukaisesti, ja toteaa, 
että ratkaisun on johdettava 
oikeudenmukaiseen yhteistyöhön, joka 
hyödyttää kaikkia alueen kansoja ja
edistää näin koko alueen rauhaa ja 
vakautta;

Or. en

Tarkistus 360
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. pitää valitettavana, että Turkki on 
jatkanut toimintaansa Kyproksen 
tasavallan poraustoimintaa vastaan ja 
antanut niistä tuomitsevia lausuntoja, 
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mikä rikkoo Kyproksen tasavallan 
täysivaltaisia oikeuksia, ja uhannut 
vastatoimilla Kyproksen etsintätoimiin 
osallistuvia yrityksiä sen jälkeen kun 
Kypros ilmoitti, että se aloittaa toisen 
offshore-lupakierroksen täysivaltaisten 
oikeuksiensa nojalla;

Or. en

Tarkistus 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. korostaa, että EU, sen 
27 jäsenvaltiota ja kaikki muut 
ehdokasvaltiot ovat allekirjoittaneet 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
että se on osa unionin säännöstöä; 
kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; muistuttaa Kyproksen 
tasavallan yksinomaisen 
talousvyöhykkeen legitimiteetistä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen nojalla;

Or. en

Tarkistus 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. kehottaa Turkkia ja Armeniaa, 
ratifioimaan pöytäkirjat ilman 
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ennakkoehtoja ja vaatii Turkkia 
avaamaan rajansa Armenian kanssa 
maiden suhteiden normalisoimiseksi; 

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
25 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 c. vaatii Turkkia tunnustamaan 
vuonna 1915 toteutetun armenialaisten 
kansanmurhan ja edistämään näin 
vakaan naapuruuspolitiikan luomista;

Or. en

Tarkistus 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta 
velvoitettaan soveltaa kaikilta osin ja 
syrjimättömällä tavalla EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
määräyksiä; muistuttaa, että tämä 
kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

26. korostaa, että komissio ja Turkki 
tulkitsevat eri tavalla EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
määräysten soveltamista, ja toteaa, että 
nämä erot vaikuttavat kielteisesti EU:n ja 
Turkin suhteiden kehittämiseen, ja 
kehottaa siksi kaikkia osapuolia 
tehostamaan toimiaan Kyproksen 
ongelman ratkaisemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 365
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, 
että tämä kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; vaatii, että 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa 
lopetetaan välittömästi;

Or. nl

Tarkistus 366
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta 
velvoitettaan soveltaa kaikilta osin ja 
syrjimättömällä tavalla EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
määräyksiä; muistuttaa, että tämä 
kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt panemasta täytäntöön 
Kyprosta koskevia EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
määräyksiä; muistuttaa, että tämä 
kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

Or. en

Tarkistus 367
Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen on tosiasiallisesti 
pysäyttänyt neuvottelujen mahdollisen 
etenemisen;

Or. it

Tarkistus 368
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

26. pitää valitettavana, että Turkki on 
kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia; 
kehottaa molempia osapuolia 
sitoutumaan neuvotteluihin, joiden 
tavoitteena on helpottaa tavaroiden, 
palvelujen, pääoman ja ihmisten 
liikkuvuutta sekä ratkaista 
omaisuuskysymykset;

Or. en

Tarkistus 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, 
että tämä kieltäytyminen haittaa edelleen
huomattavasti neuvotteluprosessia;

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; katsoo, että 
tämän kieltäytymisen on vaikutettava
huomattavasti neuvotteluprosessiin;

Or. nl

Tarkistus 370
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen estää edelleen 
neuvotteluprosessin etenemisen;

Or. de

Tarkistus 371
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
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tämä kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

tämä kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;
kehottaa EU:n toimielimiä toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimet suoran 
kaupankäynnin sallimiseksi EU:n ja 
Kyproksen pohjoisosan välillä ja 
kyproksenturkkilaisen yhteisön vapaan 
liikkuvuuden helpottamiseksi, jotta 
kyproksenturkkilaisen yhteisön 
eristyneisyys voitaisiin lopettaa EU:n 
yleisten asioiden neuvoston 26. 
huhtikuuta 2004 antamien päätelmien 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 372
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia, ja 
kehottaa Turkin hallitusta panemaan 
pöytäkirjan täysimääräisesti ja viipymättä 
täytäntöön; pitää lisäksi valitettavana, että 
toistuvista kehotuksista huolimatta Turkki 
ei ole noudattanut 21. syyskuuta 2005 
annetussa Euroopan yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden julkilausumassa 
tarkoitettuja velvoitteitaan;

Or. en

Tarkistus 373
Eleni Theocharous
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Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; muistuttaa, että 
tämä kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki 
on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan 
soveltaa kaikilta osin ja syrjimättömällä 
tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen 
lisäpöytäkirjan määräyksiä; kehottaa 
Turkkia lopettamaan saarron, jonka se on 
asettanut Kyproksen tasavallalle 
kuuluville aluksille ja lentokoneille, sekä 
avaamaan satamansa ja lentoasemansa; 
kehottaa hallitusta soveltamaan 
lisäpöytäkirjaa täysimääräisesti ja 
viipymättä; muistuttaa, että tämä 
kieltäytyminen haittaa edelleen 
huomattavasti neuvotteluprosessia;

Or. en

Tarkistus 374
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa, että on tärkeää valvoa 
kokonaisvaltaisesti liittymistä 
valmistelevan tukivälineen (IPA) 
täytäntöönpanoa Turkin tavoitteiden ja 
hankkeiden panemiseksi 
liittymisperusteiden mukaiseen 
tärkeysjärjestykseen;

Or. en

Tarkistus 375
Sarah Ludford
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Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. toteaa, että EU:n ja Turkin välisten 
suhteiden kehitykseen vaikuttaa se, että 
Kyproksen kysymystä ei ole saatu 
ratkaistua, ja kehottaa siksi kaikkia 
osapuolia toimimaan yhdessä Kyproksen 
ongelman ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. pitää valitettavana, että Turkki 
kieltäytyi pitämästä parlamentaarisen 
sekavaliokunnan 70. kokousta 
suunnitellusti vuoden 2012 jälkipuoliskon 
aikana ja menetti siten jälleen tilaisuuden 
parantaa EU:n ja Turkin parlamenttien 
välistä vuoropuhelua;

Or. en

Tarkistus 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa, että EU, sen 
27 jäsenvaltiota ja kaikki muut 
ehdokasvaltiot ovat allekirjoittaneet 
Yhdistyneiden kansakuntien 
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merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
että se on osa unionin säännöstöä; 
kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
yleissopimuksen viipymättä; 

Or. en

Tarkistus 378
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. panee merkille useat syyt, joiden 
vuoksi olisi lopetettava välittömästi 
Turkin liittymisneuvottelut EU:n kanssa 
ja EU:n rahoitus Turkille sekä todettava, 
että Turkki ei voi koskaan liittyä EU:hun:
– Turkki on islamilainen valtio, ja siitä on 
tulossa AKP-puolueen ('Adalet ve 
Kalkınma Partisi') presidentti Abdullah 
Gülin ja pääministeri Recep Tayyip 
Erdoğanin johdolla entistä 
islamistuneempi; Turkki on lisäksi 
Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön 
(OIC) jäsen, ja kyseinen järjestö rajaa 
ihmisoikeudet šariaan; 
– Turkista on EU:lle miljardien eurojen 
kustannuksia; Turkki on saanut EU:lta 
vuoden 2007 jälkeen jo miljardeja euroja 
rahoitusta liittymistä valmistelevan 
tukivälineen ja EuropeAidin kautta; 
lisäksi Turkki saa EU:lta avustuksia 
vuonna 2013 lähes miljardi euroa;
– Turkin EU-jäsenyys avaisi rajat Turkin 
kanssa;
– Turkin väestö vuonna 2050 olisi 
suurempi kuin yhdenkään EU:n 
jäsenvaltion väestö; EU:n jäsenvaltiona 
Turkilla olisi tällöin eniten äänioikeuksia;
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– jos Turkki liittyy EU:hun, EU:lla olisi 
rajoja Iranin, Irakin ja Syyrian kanssa; 
EU:n ulkorajat olisivat tällöin vieläkin 
hankalampia kuin nykyisellään;
– Turkki ei ole Euroopan maa: 
maantieteellisesti 95 prosenttia Turkista 
on Euroopan ulkopuolella;
– Turkki on korruptoitunut: 
Transparency Internationalin1 mukaan 
Turkin tulos asteikolla yhdestä sataan oli 
49, mikä tarkoittaa, että se on erittäin 
korruptoitunut;
– sekularismiin kohdistuu paineita 
Turkissa: pääministeri Erdoğan tasaa 
määrätietoisesti tilejä sekulaaristen 
entisten kenraalien kanssa;
– ilmaisunvapauteen kohdistuu paineita 
Turkissa: lehdistönvapautta koskevan 
raportin "Turkey's Press Freedom 
Crisis"2 mukaan pääministeri Erdoğanin 
alaisuudessa toimittajiin kohdistuu pahin 
sorto pitkään aikaan. Turkissa oli 
1. elokuuta 2012 vankilassa 76 toimittajaa 
vain, koska he tekivät työtään 
toimittajina;
– Turkki miehittää EU:n jäsenvaltion 
Kyproksen pohjoisosaa; lisäksi Turkki 
jäädytti liittymisneuvottelut Kyproksen 
puheenjohtajakauden aikana;
– Turkki ei tunnusta armenialaisten 
kansanmurhaa; Turkki vastustaa lisäksi 
kansanmurhan kansainvälistä 
tunnustamista.
__________________
1

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

Or. nl



PE504.402v01-00 112/134 AM\926945FI.doc

FI

Tarkistus 379
Nikolaos Chountis

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa Turkkia korkeiden 
virkamiesten hiljattain antamien 
lausuntojen perusteella aloittamaan 
prosessin, jolla vähennetään aseiden 
keskittymää Egeanmerellä ja jonka 
tarkoituksena on saada Turkki ja Kreikka 
vähentämään aseita samanaikaisesti; on 
vakuuttunut, että puolustusohjelmien 
vähentäminen on tärkeää, jotta voidaan 
säästää resursseja, vastata paremmin 
talouskriisiin ja vahvistaa diplomatiaa, 
hyviä naapuruussuhteita ja yhteistyötä;

Or. el

Tarkistus 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa Turkkia lopettamaan 
Kyproksen tasavallan osallistumisen 
estämisen ja veto-oikeuden käytön 
asioissa, jotka koskevat sen jäsenyyttä 
kansainvälisissä organisaatioissa;

Or. en

Tarkistus 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. korostaa, että EU, sen 
27 jäsenvaltiota ja kaikki muut 
ehdokasvaltiot ovat allekirjoittaneet 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja 
että se on osa unionin säännöstöä; 
kehottaa siksi Turkin hallitusta 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; muistuttaa Kyproksen 
tasavallan yksinomaisen 
talousvyöhykkeen legitimiteetistä YK:n 
merioikeusyleissopimuksen nojalla; pitää 
valitettavana, että Turkki on jatkanut 
toimintaansa sellaisia öljy-yhtiöitä 
vastaan, jotka aikovat osallistua 
Kyproksen tasavallan täysivaltaisten 
oikeuksiensa nojalla harjoittamaan 
poraustoimintaan, ja julkaissut 
lausuntoja, joissa se uhkaa yhtiöitä 
vastatoimilla;

Or. en

Tarkistus 382
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän 
PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään 
Turkin kanssa terrorismin ja sitä 
rahoittavan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä koordinoimaan tätä 
työtä EU:n terrorismintorjunnan 
koordinaattorin ja Europolin kanssa; 

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän 
PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; kehottaa 
Turkkia antamaan tietosuojalain ja 
terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä;
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kehottaa Turkkia antamaan tietosuojalain 
ja terrorismin rahoituksen torjuntaa 
koskevaa lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen 
yhteistyön kehittämistä;

Or. nl

Tarkistus 383
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän
PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään 
Turkin kanssa terrorismin ja sitä 
rahoittavan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä koordinoimaan tätä työtä 
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin 
ja Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
antamaan tietosuojalain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen 
yhteistyön kehittämistä;

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan ja ilmaisee 
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille ja väkivallan lukuisien uhrien 
perheille; kehottaa jäsenvaltioita 
tehostamaan yhteistyötään Turkin kanssa 
terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä koordinoimaan tätä työtä 
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin 
ja Europolin kanssa ja muistuttaa muun 
muassa, että torjunta koskee kaikkia 
turkkilaisia ääriliikkeitä Euroopassa, 
kunhan sitä ei käytetä vakavien 
ihmisoikeusloukkausten tekosyynä, ja 
kehottaa varmistamaan, että Turkin 
viranomaiset määrittelevät käsitteen 
"terrorismi" tätä alaa koskevien EU:n 
standardien ja normien mukaisesti;
kehottaa Turkkia antamaan henkilötietojen 
suojaa koskevan lain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä Euroopan neuvoston 
sopimuksen nro 108 mukaisesti, jotta se 
voi kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
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jäsenvaltioiden kanssa;

Or. fr

Tarkistus 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän 
PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään 
Turkin kanssa terrorismin ja sitä 
rahoittavan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä koordinoimaan tätä työtä 
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin 
ja Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
antamaan tietosuojalain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen yhteistyön 
kehittämistä;

27. pitää erittäin valitettavana, että 
kurdikonfliktiin liittyvien taistelujen ja 
hyökkäysten uhriksi on arvioitu 
joutuneen 500 henkilöä vuonna 2012; 
korostaa, että kurdikonflikti on yksi 
tämänhetken väkivaltaisimmista 
konflikteista Euroopan maissa; tuomitsee 
jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän 
PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; kehottaa Turkin 
hallitusta ja valtavirtaa edustavia 
tiedotusvälineitä pidättäytymään 
terrorismin vastaisen sodan vaatimisesta 
ja keskittymään sen sijaan yhdessä 
kurdien kanssa pitkän aikavälin 
konfliktinratkaisuun; kannustaa 
kurdiliikettä ja PKK:n johtajia kieltämään 
väkivallan ja sitoutumaan julkisesti 
realistisiin poliittisiin tavoitteisiin; 
kehottaa Turkin kansainvälisiä 
kumppaneita ja etenkin Yhdysvaltoja, 
Kanadaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa, 
Irlantia ja Espanjaa toimimaan Turkin 
hallituksen ja mielipidejohtajien kanssa ja 
vaihtamaan kokemuksia etnisten, 
kielellisten ja alueellisten jännitteiden 
lieventämisestä muun muassa Turkin 
kaikkia osapuolia ja puolueita edustavien 
virkamiesten, poliitikkojen ja 
mielipidejohtajien matkustusohjelmien 
avulla; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
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yhteistyötään Turkin kanssa terrorismin, 
muun muassa Euroopassa toimivien 
turkkilaisten väkivaltaisten ääriryhmien,
torjunnassa sekä koordinoimaan tätä työtä 
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin 
ja Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
tarkistamaan terrorismia koskevaa 
määritelmäänsä EU:n ja muiden 
kansainvälisten normien mukaisesti ja
antamaan tietosuojalain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen yhteistyön 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 385
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän 
PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään 
Turkin kanssa terrorismin ja sitä 
rahoittavan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä koordinoimaan tätä työtä 
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin 
ja Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
antamaan tietosuojalain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän 
PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään 
Turkin kanssa terrorismin ja sitä 
rahoittavan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä koordinoimaan tätä työtä 
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin 
ja Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
antamaan tietosuojalain, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
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kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen yhteistyön 
kehittämistä;

jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen yhteistyön 
kehittämistä; kehottaa Turkkia antamaan 
lainsäädäntöä terrorismin rahoittamisesta 
rahanpesunvastaisen toimintaryhmän 
(FATF) suositusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän 
PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään 
Turkin kanssa terrorismin ja sitä 
rahoittavan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä koordinoimaan tätä työtä 
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin 
ja Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
antamaan tietosuojalain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen yhteistyön 
kehittämistä;

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti 
terroristijärjestöjen jatkuvan 
terrorismiväkivallan ja ilmaisee tässä 
asiassa täyden solidaarisuutensa Turkille ja 
väkivallan lukuisien uhrien perheille; 
kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
yhteistyötään Turkin kanssa terrorismin ja 
sitä rahoittavan järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnassa sekä 
koordinoimaan tätä työtä EU:n 
terrorismintorjunnan koordinaattorin ja 
Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
antamaan tietosuojalain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen yhteistyön 
kehittämistä;

Or. en
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Tarkistus 387
Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän 
PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään 
Turkin kanssa terrorismin ja sitä 
rahoittavan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä koordinoimaan tätä työtä 
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin 
ja Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
antamaan tietosuojalain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen yhteistyön 
kehittämistä;

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän
PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; pitää 
valitettavana, että terroristijärjestön 
päärahoitus tulee Euroopan valtioiden 
alueelta, ja kehottaa jäsenvaltioita 
tehostamaan yhteistyötään Turkin kanssa 
terrorismin ja sitä rahoittavan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 
sekä koordinoimaan tätä työtä EU:n 
terrorismintorjunnan koordinaattorin ja 
Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
antamaan tietosuojalain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen yhteistyön 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 388
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän 

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n 
terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän 
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PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan ja 
ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille ja väkivallan 
lukuisien uhrien perheille; kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään 
Turkin kanssa terrorismin ja sitä 
rahoittavan järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa sekä koordinoimaan tätä työtä 
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin 
ja Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
antamaan tietosuojalain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen yhteistyön 
kehittämistä;

PKK:n ja muiden terroristijärjestöjen 
jatkuvan terrorismiväkivallan ja ilmaisee
tässä asiassa täyden solidaarisuutensa 
Turkille ja väkivallan lukuisien uhrien 
perheille; kehottaa jäsenvaltioita 
tehostamaan yhteistyötään Turkin kanssa 
terrorismin ja sitä rahoittavan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 
sekä koordinoimaan tätä työtä tarvittaessa
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin 
ja Europolin kanssa; kehottaa Turkkia 
antamaan tietosuojalain ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä 
yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista 
yhteistyötään Eurojustin ja EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että 
poliisiyhteyshenkilön nimittäminen 
Europoliin tukisi kahdenvälisen yhteistyön 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 389
Zbigniew Ziobro

Päätöslauselmaesitys
27 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa Turkkia parantamaan 
yhteistyötä Georgian ja Azerbaidžanin 
kanssa Kura-joen patosuunnitelmien 
osalta; korostaa, että Turkin ja Syyrian on 
käytävä vuoropuhelua 
Kaakkois-Anatoliaa koskevan hankkeen 
kehittämisestä edelleen;

Or. pl

Tarkistus 390
Eleni Theocharous



PE504.402v01-00 120/134 AM\926945FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa Turkkia lopettamaan 
kaikkien Kyproksen tasavallan ja 
sellaisten ulkomaisten yritysten 
lainsäädäntötoimien ja aloitteiden 
estämisen, jotka poraavat Kyproksen 
tasavallan yksinomaisella 
talousvyöhykkeellä kaasun ja öljyn 
etsimistarkoituksessa; kehottaa Turkkia 
lopettamaan unionin säännöstön ja 
kansainvälisen merioikeuden rikkomisen 
ja toteaa, että se on välttämätön osa sen 
liittymisneuvotteluja EU:n kanssa; 
kehottaa Turkkia siksi noudattamaan 
sääntöjä ja ehdokasvaltion oikeudellista 
ja poliittista luonnetta, johon kuuluu 
kaikkien jäsenvaltioiden täysivaltaisten 
oikeuksien täysimääräinen 
kunnioittaminen perussopimusten 
määräysten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien tukemista ja 
humanitaarisen avun toimittamista 
syyrialaispakolaisille; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan Turkkia, jotta se pystyy 
hoitamaan Syyrian kriisin yhä kasvavaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 

28. pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansainvälistä yhteisöä tukemaan Turkkia, 
jotta se pystyy hoitamaan Syyrian kriisin 
yhä kasvavaa humanitaarista ulottuvuutta; 
korostaa, että EU:n ja Turkin on tärkeää 
päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
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käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

rajalla;

Or. nl

Tarkistus 392
Zbigniew Ziobro

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien tukemista ja 
humanitaarisen avun toimittamista 
syyrialaispakolaisille; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan Turkkia, jotta se pystyy 
hoitamaan Syyrian kriisin yhä kasvavaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

28. kannattaa, että Turkki toimittaa 
humanitaarista apua 
syyrialaispakolaisille; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan Turkkia, jotta se pystyy 
hoitamaan Syyrian kriisin yhä kasvavaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella;

Or. pl

Tarkistus 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien tukemista ja 

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien tukemista ja 
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humanitaarisen avun toimittamista 
syyrialaispakolaisille; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan Turkkia, jotta se pystyy 
hoitamaan Syyrian kriisin yhä kasvavaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

humanitaarisen avun toimittamista 
pakolaisille; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan Turkkia sen pyrkiessä 
ratkaisemaan Syyrian kriisin voimistuvaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää toimia avoimesti 
ja päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

Or. en

Tarkistus 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien tukemista ja 
humanitaarisen avun toimittamista 
syyrialaispakolaisille; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan Turkkia, jotta se pystyy 
hoitamaan Syyrian kriisin yhä kasvavaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

28. toteaa, että Syyrian tilanteen nopean 
kärjistymisen aiheuttamat seuraukset 
alueen turvallisuuteen ja vakauteen ovat 
moninkertaistumassa; kannattaa Turkin 
tavoin Syyrian demokraattisten voimien 
tukemista ja humanitaarisen avun 
toimittamista syyrialaispakolaisille; pyytää 
komissiota, jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä tukemaan Turkkia sen pyrkiessä 
ratkaisemaan Syyrian kriisin voimistuvaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

Or. en
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Tarkistus 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien tukemista ja 
humanitaarisen avun toimittamista 
syyrialaispakolaisille; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan Turkkia, jotta se pystyy 
hoitamaan Syyrian kriisin yhä kasvavaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien tukemista ja 
humanitaarisen avun toimittamista 
syyrialaispakolaisille; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan Turkkia sen pyrkiessä 
ratkaisemaan Syyrian kriisin voimistuvaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla; korostaa, että humanitaarisen 
avun lisäksi EU:n ja Turkin olisi 
kehitettävä aktiivisesti yhteistä strategista 
visiota, jolla tuetaan Syyrian kriisin 
lopettamista;

Or. en

Tarkistus 396
Kristian Vigenin

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien tukemista ja 
humanitaarisen avun toimittamista 
syyrialaispakolaisille; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan Turkkia, jotta se pystyy 
hoitamaan Syyrian kriisin yhä kasvavaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien tukemista ja 
humanitaarisen avun toimittamista 
syyrialaispakolaisille, joita on yhä 
enemmän; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan edelleen Turkkia sen pyrkiessä 
ratkaisemaan Syyrian kriisin voimistuvaa 
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EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

Or. en

Tarkistus 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien tukemista ja 
humanitaarisen avun toimittamista 
syyrialaispakolaisille; pyytää komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä 
tukemaan Turkkia, jotta se pystyy 
hoitamaan Syyrian kriisin yhä kasvavaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian 
demokraattisten voimien poliittista 
tukemista ja humanitaarisen avun 
toimittamista syyrialaispakolaisille; pyytää 
komissiota, jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä tukemaan Turkkia, jotta se pystyy 
hoitamaan Syyrian kriisin yhä kasvavaa 
humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että 
EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten 
käytettävissä oleva humanitaarinen apu 
jaetaan kotiseutunsa jättämään joutuneille 
syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai 
odottavat pääsyä Turkkiin sen vastaisella 
rajalla;

Or. de

Tarkistus 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa Turkkia hyödyntämään 
vaikutusvaltaansa alueella ja 
islamistisessa maailmassa, jotta saataisiin 
pikaisesti aikaan tulitauko Syyriassa, sillä 
se on edellytys tappamisten lopettamiseksi 
ja poliittisen ratkaisun saavuttamiseksi 
Syyrian sisäisessä konfliktissa, ja jotta 
varmistetaan, että Syyrian konfliktin 
osapuolille ei toimiteta minkäänlaista 
sotilaallista tukea Turkin alueelta tai sen 
kautta; korostaa tässä yhteydessä, että 
EU:n Syyriaa koskeva aseidenvientikielto 
on sitova; 

Or. de

Tarkistus 399
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että Naton Patriot-ohjusten 
tuominen Turkin ja Syyrian väliselle 
rajalle kärjistää entisestään jännitteitä, ja 
toteaa, että sillä voi olla 
ennalta-arvaamattomia seurauksia; 
kehottaa siksi vetämään ohjukset 
välittömästi pois;

Or. en

Tarkistus 400
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 
15 luku, jotta voidaan edistää EU:n ja 
Turkin strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi EU:n ja Turkin strategista 
energiavuoropuhelua olisi edistettävä;

Or. de

Tarkistus 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 
15 luku, jotta voidaan edistää EU:n ja 
Turkin strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen yhteistyön tärkeissä 
energiakysymyksissä ja kehottaa Turkkia 
sitoutumaan tähän yhteistyöhön;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 15 luku, 
jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin 
strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan jatkossakin tähän 
yhteistyöhön; on tyytyväinen 
ohjausryhmän 14. helmikuuta 2013 
Ankarassa pidettyyn kokoukseen; katsoo, 
että Turkin strategisen aseman ja sen 
runsaiden tuuli- ja aurinkoenergian sekä 
geotermisen energian resurssien vuoksi 
olisi aluksi otettava huomioon, että on 
tärkeää avata energiaa koskeva 15 luku, 
jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin 
strategista energiavuoropuhelua; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välisen 
energiayhteistyön tiivistäminen ja 
mahdolliset 15 lukua koskevat neuvottelut 
edistäisivät uusiutuvan energian 
potentiaalin ja rajatylittävän 
sähkönsiirtoinfrastruktuurin 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 
15 luku, jotta voidaan edistää EU:n ja 
Turkin strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön;

Or. nl
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Tarkistus 404
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 
15 luku, jotta voidaan edistää EU:n ja 
Turkin strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön;

Or. nl

Tarkistus 405
Eleni Theocharous

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 15 luku, 
jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin 
strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen yhteistyön tärkeissä 
energiakysymyksissä ja kehottaa Turkkia 
sitoutumaan tähän yhteistyöhön; katsoo, 
että Turkin strategisen aseman vuoksi olisi 
aluksi otettava huomioon, että on tärkeää 
avata energiaa koskeva 15 luku, jotta 
voidaan edistää EU:n ja Turkin strategista 
energiavuoropuhelua, jos Turkin hallitus 
sitoutuu lopettamaan sen naapurimaiden 
täysivaltaisten oikeuksien rikkomisen ja 
noudattamaan täysimääräisesti YK:n 
merioikeusyleissopimusta;

Or. en
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Tarkistus 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 
15 luku, jotta voidaan edistää EU:n ja 
Turkin strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön;

Or. en

Tarkistus 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 15 luku, 
jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin 
strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 15 luku, 
jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin 
strategista energiavuoropuhelua sen 
jälkeen, kun Turkki on täyttänyt 
velvoitteensa allekirjoittaa ja ratifioida 
YK:n merioikeusyleissopimuksen ja 
noudattaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden 
täysivaltaisia oikeuksia;

Or. en
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Tarkistus 408
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 15 luku, 
jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin 
strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 15 luku, 
jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin 
strategista energiavuoropuhelua; korostaa, 
että yhteistyötä on parannettava Itä- ja 
Keski-Eurooppaan suuntautuvia EU:n 
energiakäytäviä koskevassa strategiassa;

Or. en

Tarkistus 409
Ioannis Kasoulides

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 15 luku, 
jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin 
strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi mutta myös kansainvälisen 
oikeuden ja YK:n 
merioikeusyleissopimuksen perusteella
olisi aluksi otettava huomioon, että on 
tärkeää avata energiaa koskeva 15 luku, 
jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin 
strategista energiavuoropuhelua;
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Or. en

Tarkistus 410
Adrian Severin

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; 
katsoo, että Turkin strategisen aseman 
vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että 
on tärkeää avata energiaa koskeva 15 luku, 
jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin 
strategista energiavuoropuhelua;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Turkin välisen tehostetun yhteistyön 
tärkeissä energiakysymyksissä ja kehottaa 
Turkkia sitoutumaan jatkossakin tähän 
yhteistyöhön; katsoo, että Turkin 
strategisen aseman vuoksi olisi aluksi 
otettava huomioon, että on tärkeää avata 
energiaa koskeva 15 luku, jotta voidaan 
edistää EU:n ja Turkin strategista 
energiavuoropuhelua;

Or. en

Tarkistus 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. katsoo, että Turkki on EU:lle tärkeä 
kumppani strategisesti tärkeällä 
Mustanmeren alueella; kehottaa Turkkia 
edelleen tukemaan ja aktiivisesti 
edistämään EU:n politiikkojen ja 
ohjelmien täytäntöönpanoa kyseisellä 
alueella;

Or. en
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Tarkistus 412
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa, että on tärkeää avata 
liittymisneuvottelujen sosiaalipolitiikkaa 
ja työllisyyttä koskeva 19 luku, ja kehottaa 
Turkkia varmistamaan, että 
ammattiyhdistysoikeuksia noudatetaan 
täysin EU:n ja ILO:n normien mukaisesti 
ja varsinkin järjestäytymisoikeuden, 
lakko-oikeuden ja kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden sekä 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen 
osalta;

Or. en

Tarkistus 413
Boris Zala

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa, että tiiviimpi 
kahdenvälinen yhteistyö alueellisissa 
asioissa ei ole ainoastaan yhteistä etua ja 
resurssien synergioita koskeva kysymys, 
vaan se on strategisesti välttämätöntä 
erityisesti arabikevään tapahtumien 
vuoksi; vetoaa neuvostoon, komissioon, 
EUH:hon ja Turkin hallitukseen, jotta ne 
ratkaisisivat keskeneräiset kiistat, ja 
kehottaa niitä myönteisen asialistan 
hengessä ja jäsenyyskehityksen 
vahvistamiseksi osallistamaan Turkin 
merkittävämmin ulkoasioita, puolustusta 
ja naapuruuspolitiikkaa koskeviin 
unionin institutionaalisiin puitteisiin; 
katsoo, että Ankara olisi tarvittaessa 
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pyydettävä osallistumaan Euroopan 
naapuruuspolitiikan rakenteisiin, kuten 
Tunisian, Egyptin ja muiden eteläisten 
naapurimaiden kanssa perustettuihin 
erityistyöryhmiin;

Or. en

Tarkistus 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota jatkossakin 
tukemaan kansalaisjärjestöjä ja 
kansalaisten välistä toimintaa 
myöntämällä riittävästi varoja 
kansalaisyhteiskuntien väliseen 
vuoropuheluun, demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevaan 
eurooppalaiseen rahoitusvälineeseen ja 
elinikäisen oppimisen ohjelmiin, mukaan 
lukien kulttuuriin ja tiedotusvälineisiin 
liittyvät toimet;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 415
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota jatkossakin 
tukemaan kansalaisjärjestöjä ja 
kansalaisten välistä toimintaa 
myöntämällä riittävästi varoja 
kansalaisyhteiskuntien väliseen 
vuoropuheluun, demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevaan 

Poistetaan.



PE504.402v01-00 134/134 AM\926945FI.doc

FI

eurooppalaiseen rahoitusvälineeseen ja 
elinikäisen oppimisen ohjelmiin, mukaan 
lukien kulttuuriin ja tiedotusvälineisiin 
liittyvät toimet;

Or. nl


