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Predlog spremembe 208
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

15. pozdravlja zakon o zaščiti družine ter 
preprečevanju nasilja nad ženskami; izraža 
pohvalo nacionalnemu akcijskemu načrtu 
za boj proti nasilju nad ženskami (2012-
2015) in poudarja, da je treba zagotoviti 
njegovo izvajanje po vsej državi; poziva 
ministrstvo za družino in socialne zadeve, 
naj nadaljuje svoja prizadevanja za 
povečanje števila in kakovosti zavetišč za 
ogrožene ženske in mladoletnike; poudarja, 
da je treba ženskam, ki so bile žrtve nasilja, 
ponuditi konkretne alternative in možnost, 
da se same preživljajo; poziva Turčijo, naj 
še naprej povečuje svoja prizadevanja na 
vseh ravneh v boju proti ubojem iz časti, 
nasilju v družini ter pojavu prisilnih porok 
in porok deklic; poziva ministrstvo, naj še 
naprej spodbuja vključevanje žensk na trg 
dela, ki je zaenkrat še nizko, v politiko ter 
na višje položaje v upravi in zasebnem 
sektorju, po potrebi z uvedbo sistema kvot; 
ugotavlja, da je cilj Turčije do leta 2023 
doseči 35-odstotno zaposlenost žensk, 
medtem ko je v strategiji EU 2020 določen 
75-odstotni cilj zaposlenosti žensk; 
spodbuja Turčijo, naj si prizadeva doseči 
ambiciozen cilj zaposlenosti žensk; 

Or. en

Predlog spremembe 209
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

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

15. pozdravlja zakon o zaščiti družine ter 
preprečevanju nasilja nad ženskami; izraža 
pohvalo nacionalnemu akcijskemu načrtu 
za boj proti nasilju nad ženskami (2012-
2015) in poudarja, da je treba zagotoviti 
njegovo izvajanje po vsej državi; izraža 
globoko zaskrbljenost zaradi dejstva, da se 
kljub prizadevanjem še vedno redno izvaja 
nasilje nad ženskami ter da so ženske 
pogosto umorjene po tem, ko so oblasti 
zaprosile za pomoč proti storjenim ali 
možnim nasilnim dejanjem;  zato zahteva, 
da se identificirajo in sodno preganjajo 
tisti, ki žrtvam ne nudijo ustrezne zaščite 
in pomoči;  poziva ministrstvo za družino 
in socialne zadeve, naj nadaljuje svoja 
prizadevanja za povečanje števila in 
kakovosti zavetišč za ogrožene ženske in 
mladoletnike; poudarja, da je treba 
ženskam, ki so bile žrtve nasilja, ponuditi 
konkretne alternative in možnost, da se 
same preživljajo; poziva Turčijo, naj še 
naprej povečuje svoja prizadevanja na vseh 
ravneh v boju proti ubojem iz časti, nasilju 
v družini ter pojavu prisilnih porok in 
porok deklic; ugotavlja, da je cilj Turčije 
do leta 2023 doseči 35-odstotno
zaposlenost žensk, medtem ko je v 
strategiji EU 2020 določen 75-odstotni cilj 
zaposlenosti žensk; poziva Turčijo, naj 
poveča svoj cilj zaposlenosti žensk v 
skladu s strategijo EU in si močno 
prizadeva za doseganje tega cilja; poziva 
ministrstvo, naj še naprej spodbuja 
vključevanje žensk na trg dela, ki je 
zaenkrat še nizko, v politiko ter na višje 
položaje v upravi in zasebnem sektorju, po 
potrebi z uvedbo sistema kvot;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 211
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. pozdravlja zakon o zaščiti družine ter 
preprečevanju nasilja nad ženskami; izraža 
pohvalo nacionalnemu akcijskemu načrtu 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 212
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

svoja prizadevanja na vseh ravneh v boju 
proti »ubojem iz časti«, nasilju v družini 
ter pojavu prisilnih porok in porok deklic; 
poziva ministrstvo, naj še naprej spodbuja 
vključevanje žensk na trg dela, ki je 
zaenkrat še nizko, v politiko ter na višje 
položaje v upravi in zasebnem sektorju, po 
potrebi z uvedbo sistema kvot;

Or. en

Predlog spremembe 213
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson

Predlog resolucije
Odstavek 15a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. izraža vznemirjenost zaradi 
negativnega prikazovanja žensk v medijih 
in splošne moške prevlade v razpravah; 
spodbuja turško vlado, naj proaktivno 
spodbuja spremembe stereotipov in 
sprejemanja vlog spolov na vseh 
področjih; poudarja pomen vključevanja 
načela enakosti spolov v zakonodajni 
postopek in izvajanje zakonov;

Or. en

Predlog spremembe 215
Zbigniew Ziobro

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt 
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti ali
vere;

Or. pl

Predlog spremembe 216
Lorenzo Fontana
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt 
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete;

Or. it

Predlog spremembe 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt 
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt 
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT; 
poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji in za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi spola, rase, 
barve, etničnega ali družbenega porekla, 
genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodni manjšini, 
premoženja, rodu, prizadetosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti; poziva Turčijo, naj 
sprejme akcijski načrt za spodbujanje 
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celovite enakopravnosti in celovitega 
sprejemanja populacije LGBT;

Or. en

Predlog spremembe 218
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt 
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
pozdravlja osnutek 
protidiskriminacijskega zakona; vendar 
izraža zaskrbljenost v zvezi z dejstvom, da 
diskriminacija na podlagi spolne 
usmeritve ni vključena v zakonodajo;  s 
tem v zvezi poziva Turčijo, naj sprejme 
akcijski narčt za spodbujanje popolne 
enakopravnosti in popolnega sprejemanja 
populacije LGBT;

Or. en

Predlog spremembe 219
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
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spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt 
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt 
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT; 
zlasti ugotavlja, da morajo istospolno 
usmerjeni moški, ki ne želijo služiti 
vojaškega roka, pridobiti zdravniško 
potrdilo, zaradi katerega so zaznamovani;

Or. en

Predlog spremembe 220
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski načrt
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT 
in nemuslimanov;

Or. nl

Predlog spremembe 221
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
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diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
prizadetosti, spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete; poziva Turčijo, naj sprejme 
akcijski načrt za boj proti homofobiji, za 
spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

Or. en

Predlog spremembe 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski načrt
za spodbujanje enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

Or. nl

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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spola, starosti, prizadetosti, spolne 



AM\926945SL.doc 13/124 PE504.402v01-00

SL

poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt 
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

usmerjenosti ali spolne identitete; poziva 
Turčijo, naj sprejme akcijski narčt za 
spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

Or. en

Predlog spremembe 224
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete; 
poziva Turčijo, naj sprejme akcijski narčt 
za spodbujanje popolne enakopravnosti in 
popolnega sprejemanja populacije LGBT;

16. poudarja nujno potrebo po celoviti 
protidiskriminacijski zakonodaji ter 
ustanovitvi sveta proti diskriminaciji ter za 
enakost, ki bo posameznike varoval pred 
diskriminacijo na podlagi narodnosti, vere, 
spola, spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete; poziva Turčijo, naj sprejme 
akcijski narčt za spodbujanje popolne 
enakopravnosti in popolnega sprejemanja 
populacije LGBT;

Or. en

Predlog spremembe 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 16a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. ugotavlja, da postaja nakupovanje 
alkoholnih pijač vedno bolj težavno; 
poziva javne organe, naj se dejavno 
zavzemajo za laični življenjski slog po vsej 
državi;

Or. en
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Predlog spremembe 226
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 16a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. ugotavlja, da postaja nakupovanje 
alkoholnih pijač vedno bolj težavno;
poziva javne organe, naj se dejavno 
zavzemajo za laični življenjski slog po vsej 
državi;

Or. en

Predlog spremembe 227
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 16a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. izraža zaskrbljenost zaradi pogostih 
napadov na transseksualne osebe in ker 
populaciji LGBT ni zagotovljena zaščita 
pred nasiljem; poziva turške oblasti, naj 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi 
populaciji LGBT zagotovili socialno 
vključevanje, vključevanje na trg dela in 
pravico do stanovanja;

Or. en

Predlog spremembe 228
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 16a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. pozdravlja, da so bili sprejeti ukrepi 
za vključevanje priznanih manjšin v 
postopek priprave nove ustave; meni, da 
mora Turčija dodatno izboljšati svoj 
položaj glede zaščite manjšin; s tem v 
zvezi poudarja dejstvo, da Turčija ni 
ratificirala Okvirne konvencije 
Evropskega sveta za zaščito narodnostnih 
manjšin in niti Listine za regionalne in 
manjšinske jezike; izraža zaskrbljenost 
zaradi pomanjkanja zanesljivih informacij 
v zvezi z romsko skupnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 229
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 16a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva turške oblasti, naj sprejmejo 
stroge in učinkovite ukrepe za boj proti 
izražanju antisemitizma, s čimer bodo 
postale zgled za vso regijo; 

Or. en

Predlog spremembe 230
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Paragraph 16b (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja potrebo po zakonodaji 
zločinov iz sovraštva, ki bo vključevala 
strožje obsodbe za zločine, storjene zaradi 
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rasizma, ksenofobije, verske nestrpnosti, 
duševne ali telesne prizadetosti, 
zdravstvenega položaja, narodnosti, 
prepričanja, starosti, političnih stališč, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete;

Or. en

Predlog spremembe 231
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi 
se sooča pri registraciji zemljišč in 
lastninske pravice; poziva k rešitvi težave, 
da so številne nepremičnine 
rimskokatoliške cerkve še vedno v posesti 
države, ki jih je zasegla; ponovno opozarja 
na dejstvo, da je nujno treba nadaljevati 
bistvene vsebinske reforme na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti tako, da 
se verskim skupnostim omogoči, da 
postanejo pravne osebe, da se odstranijo 
vse ovire v zvezi z usposabljanjem, 
imenovanjem in nasledstvom duhovnikov, 
da se priznajo alevitski verski objekti ter 
da se spoštujejo ustrezne sodbe ESČP in 
priporočila beneške komisije; poziva 
Turčijo, naj zagotovi, da se samostanu 
Svetega Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče 
ter da se bo zaščitila njegova celovitost;

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakona o verskih skupnostih in njegove 
spremembe iz let 2008 ter 2011, ki širijo
področje učinka ponovne vzpostavitve 
lastninske pravice neislamskih skupnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 232
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost;

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost; ugotavlja, 
da je treba v kulturi strpnosti posebno 
pozornost nameniti manjšinam in posebej 
opozarja na nedavne napade na starejše 
ženske armenskega porekla v Istanbulu;  
poziva turške oblasti, naj izvedejo 
poglobljeno preiskavo ter odgovorne 
privedejo pred sodišče;

Or. en

Predlog spremembe 233
Sari Essayah
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost;

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost; poziva k 
zaščiti položaja konstantinopolskega 
ekumenskega patriarhata; zato poziva k 
spremembi zakonodaje in njeni praktični 
uporabi, s katero naj se odpravi 
obveznost, da morajo biti pravoslavni 
duhovniki, škofi in patriarh  turške 
narodnosti, zlasti ker je patriarh poglavar 
svetovne pravoslavne cerkve; poziva tudi k 
vračilu premoženja, zaseženega 
patriarhatu, zlasti cerkev, in k 
nadaljevanju usposabljanja duhovnikov 
ter da se omogoči odprtje semenišča 
Halki;

Or. en
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Predlog spremembe 234
Ismail Ertug

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost;

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost; obžaluje 
dejstvo, da je vprašanje naglavne rute v 
Turčiji še vedno nerešeno, poziva vlado, 
naj uvede zakonodajo, ki preprečuje 
diskriminacijo žensk in polarizacijo 
vprašanja naglavne rute v družbi, da bi 
ženskam zagotovili svobodno izbiro; 

Or. en

Predlog spremembe 235
Alf Svensson
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost;

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost; poziva k 
dialogu med turško vlado in 
konstantinopolskim ekumenskim 
patriarhatom, da bi kristjanom zagotovili 
pravico dostopa do molitve in bogoslužja v 
Hagiji Sofiji v Istanbulu;

Or. en

Predlog spremembe 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost;

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost; pozdravlja 
pobude za ponovno odprtje grške šole 
Büyükada kot mednarodnega kulturnega 
centra in poziva turško vlado, naj 
ponovno odpre semenišče Halki;  

Or. en

Predlog spremembe 237
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
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učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost;

učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
odstrani sklicevanje na vero iz 
nacionalnih osebnih izkaznic, da bi 
zmanjšali upravno nadlegovanje članov 
nemuslimanskih skupnosti; poziva 
Turčijo, naj zagotovi, da se samostanu 
Svetega Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče 
ter da se bo zaščitila njegova celovitost;

Or. en

Predlog spremembe 238
Zbigniew Ziobro

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poudarja, da je nujno treba najti 



AM\926945SL.doc 23/124 PE504.402v01-00

SL

številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost;

rešitev za številne nepremičnine 
rimskokatoliške cerkve in za vrnitev 
neupravičeno zaplenjene nepremičnine, ki 
jo je zasegla država; ponovno opozarja na 
dejstvo, da je nujno treba nadaljevati 
bistvene vsebinske reforme na področju 
svobode misli, vesti in vere, zlasti tako, da 
se verskim skupnostim omogoči, da 
postanejo pravne osebe, da se odstranijo 
vse ovire v zvezi z usposabljanjem, 
imenovanjem in nasledstvom duhovnikov, 
da se priznajo alevitski verski objekti ter da 
se spoštujejo ustrezne sodbe ESČP in 
priporočila beneške komisije; poziva 
Turčijo, naj zagotovi, da se samostanu 
Svetega Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče 
ter da se bo zaščitila njegova celovitost;

Or. pl

Predlog spremembe 239
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja 
zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih 
skupnostih iz leta 2008 in širi področje 
učinka ponovne vzpostavitve lastninske 
pravice neislamskih skupnosti; poziva 
ustrezne organe, naj pomagajo sirski 
skupnosti pri reševanju težav, s katerimi se 
sooča pri registraciji zemljišč in lastninske 
pravice; poziva k rešitvi težave, da so 
številne nepremičnine rimskokatoliške 
cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je 
nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in 
vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se 
odstranijo vse ovire v zvezi z 
usposabljanjem, imenovanjem in 
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nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
zagotovi, da se samostanu Svetega 
Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se 
bo zaščitila njegova celovitost;

nasledstvom duhovnikov, da se priznajo 
alevitski verski objekti ter da se spoštujejo 
ustrezne sodbe ESČP in priporočila 
beneške komisije; poziva Turčijo, naj v 
celoti prizna pravice manjšin in zagotovi, 
da se samostanu Svetega Gabrijela ne bo 
odvzelo zemljišče ter da se bo zaščitila 
njegova celovitost;

Or. en

Predlog spremembe 240
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 17a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. opozarja, da ima izobraževanje 
vodilno vlogo pri izgradnji vključujoče in 
raznolike družbe, ki temelji na 
spoštovanju verskih skupnosti in manjšin;   
poziva turško vlado, naj posebno 
pozornost nameni izobraževalnemu 
gradivu v šolah, ki bi moralo odražati 
etnično in versko pluralnost ter pluralnost 
prepričanj v turški družbi, odpravljati 
diskriminacijo in predsodke ter spodbujati 
popolno sprejemanje vseh verskih in 
manjšinskih skupnosti, in poudarja 
potrebo po nepristranskem učnem 
gradivu;  

Or. en

Predlog spremembe 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 17a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. odločno podpira pogajanja v teku za 
miroljubno rešitev kurdskega vprašanja in 
zahteva od vseh političnih strank v 
Turčiji, da podprejo ta proces ter 
prevzamejo del odgovornosti za njegov 
uspeh; prepričan je, da bo uspešen dialog 
o tem vprašanju imel pozitivne učinke na  
Bližnjem Vzhodu ter odprl nove možnosti 
za reševanje regionalnih sporov;

Or. en

Predlog spremembe 242
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 17a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. pozdravlja konkretne ukrepe, ki so 
jih sprejele turške institucije, da bi 
zagotovile svobodo verskih obredov in 
povečale njihovo varnost; poudarja, da je 
treba nadaljevati reforme na področju 
svobode misli, vesti in vere; meni, da bi 
bilo treba verskim skupnostim omogočiti 
pridobitev statusa pravne osebe, da bi 
odpravili obstoječe omejitve; opozarja, da 
je treba spoštovati ustrezne sodbe 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in priporočila beneške komisije;

Or. en

Predlog spremembe 243
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 17a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17a.
da bi v celoti zagotovili versko svobodo, 
poziva k vključitvi naslednjih določb v 
novo ustavo: odprava obveznosti navedbe 
verske pripadnosti na državnih osebnih 
izkaznicah; odprava obveznih učnih ur 
verouka; odprava ali sprememba sestave 
generalnega direktorata za verske zadeve, 
tako da bi predstavljal druge verske 
skupnosti, na primer alevite, ki ne sodijo v 
sunitski islam;

Or. en

Predlog spremembe 244
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Paragraph 17b (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. spodbuja vlado, naj določi enakost 
spolov za prednostno nalogo pri 
reformnih prizadevanjih za odpravo 
revščine žensk, njihovo večjo socialno 
vključenost in udeležbo na trgu dela; 
pozdravlja prizadevanja vlade, da bi 
povečala delež deklic, ki se šolajo, zaradi 
česar je razlika med spoloma na ravni 
osnovnošolskega izobraževanja postala 
skoraj zanemarljiva, in poziva vlado, naj 
sprejme vse potrebne ukrepe, da bi razliko 
med spoloma zmanjšala tudi na ravni 
srednješolskega izobraževanja; poziva 
politične stranke, naj dodatno okrepijo 
aktivno udeležbo in zastopanost žensk v 
politiki;

Or. en
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Predlog spremembe 245
Ana Gomes

Predlog resolucije
Paragraph 17b (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b.
ugotavlja, da je bil napredek še posebej 
počasen pri širjenju pravic alevitske 
manjšine; izraža močno zaskrbljenost 
zaradi prevladujoče diskriminatorne 
razprave na družbeni ravni, uperjene proti 
alevitom, ki jo je izrabil in okrepil 
predsednik vlade Erdogan z večkratnimi 
sklicevanji na alevitsko pripadnost 
glavnega opozicijskega voditelja Ljudske 
republikanske stranke (CHP) 
Kiliçdaroğluja, z jasnim namenom, da bi 
ga diskreditiral v očeh pobožnih sunitskih 
volivcev;  

Or. en

Predlog spremembe 246
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev 
kurdskega vprašanja; poziva vse politične 
sile, naj vzpostavijo ustrezno politično 
platformo in naj konstruktivno 
razpravljajo o kurdskem vprašanju ter naj 
dajo pravo možnost zahtevam za osnovne 
pravice v ustavnem procesu; poziva vse
politične sile, naj si skupaj prizadevajo za 
cilj okrepljenega političnega dialoga ter 

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
pozdravlja neformalna pogajanja, ki 
potekajo med zaprtim voditeljem Kurdske 
delavske stranke (PKK) in turško vlado, 
da bi rešili teroristične grožnje s 
političnimi sredstvi;  poudarja, da je tretji 
sveženj reform pravosodja prinesel 
spodbujajoče spremembe zakona proti 
terorizmu, za reševanje vprašanj v zvezi s 
številnimi postopki, začetimi zoper 
pisatelje in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
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postopek nadaljnje politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla 
v turško družbo; ponovno opozarja, da 
lahko politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

vprašanju, ter izraža zaskrbljenost zaradi 
aretacije številnih kurdskih politikov, 
županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana;

Or. en

Predlog spremembe 247
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK);
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev 
kurdskega vprašanja; poziva vse politične 
sile, naj vzpostavijo ustrezno politično 
platformo in naj konstruktivno 
razpravljajo o kurdskem vprašanju ter naj 
dajo pravo možnost zahtevam za osnovne 
pravice v ustavnem procesu; poziva vse 
politične sile, naj si skupaj prizadevajo za 
cilj okrepljenega političnega dialoga ter 

18. obsoja nadaljevanje terorističnih 
napadov Kurdske delavske stranke (PKK) 
in podpira zmeren odziv turških oblasti; 
pozdravlja in spodbuja nadaljevanje 
prizadevanj Turčije, da bi dosegla 
politično rešitev kurdskega vprašanja;
poziva vse politične sile, naj si skupaj 
prizadevajo za cilj okrepljenega političnega 
dialoga ter postopek nadaljnje politične, 
kulturne ter družbenogospodarske 
vključitve in sodelovanja državljanov 
kurdskega porekla, da bi se zagotovile 
pravice do svobode izražanja, združevanja 
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postopek nadaljnje politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

in zbiranja ter da bi se spodbudila 
miroljubna vključitev državljanov 
kurdskega porekla v turško družbo; 
ponovno opozarja, da lahko politična 
rešitev temelji le na zares demokratični 
razpravi o kurdskem vprašanju in izraža 
zaskrbljenost zaradi številnih postopkov, 
začetih zoper pisatelje in novinarje, ki 
pišejo o kurdskem vprašanju, ter aretacije 
številnih kurdskih politikov, županov in 
občinskih svetnikov, sindikalistov, 
odvetnikov, protestnikov in zagovornikov 
človekovih pravic v zvezi s sojenjem Uniji 
skupnosti Kurdistana; poudarja, da je 
pomembno spodbujati razpravo o 
kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

Or. en

Predlog spremembe 248
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev 
kurdskega vprašanja; poziva vse politične 
sile, naj vzpostavijo ustrezno politično 
platformo in naj konstruktivno razpravljajo 
o kurdskem vprašanju ter naj dajo pravo 
možnost zahtevam za osnovne pravice v 
ustavnem procesu; poziva vse politične 
sile, naj si skupaj prizadevajo za cilj 
okrepljenega političnega dialoga ter 

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
meni, da je potreben resničen in odkrit 
političen dialog za rešitev kurdskega 
vprašanja v Turčiji; obsoja nedavne 
dogodke v Parizu, ko so bili umorjeni trije 
kurdski aktivisti, in upa, da ti dogodki ne 
ogrožajo dialoga, ki poteka med turško 
vlado in kurdskimi predstavniki; poziva 
vse politične sile, naj vzpostavijo ustrezno 
politično platformo in naj konstruktivno 
razpravljajo o kurdskem vprašanju ter naj 
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postopek nadaljnje politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

dajo pravo možnost zahtevam za osnovne 
pravice v ustavnem procesu, ki odraža 
pluralizem v Turčiji in v katerem so lahko 
v celoti priznani vsi državljani in njihove 
pravice; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

Or. en

Predlog spremembe 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK);
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 

18. poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
vzpostavijo ustrezno politično platformo in 
naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju ter naj dajo pravo možnost 
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vzpostavijo ustrezno politično platformo in 
naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju ter naj dajo pravo možnost 
zahtevam za osnovne pravice v ustavnem 
procesu; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

zahtevam za osnovne pravice v ustavnem 
procesu; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; pozdravlja novo 
zakonodajo, ki bo omogočila uporabo 
maternega jezika v sodnih postopkih, in v 
zvezi s tem meni, da je nujno treba 
zagotoviti pravico do izobraževanja v 
maternem jeziku in pravico do uporabe 
kurdskega jezika pri komunikaciji z 
lokalno upravo;  ponovno opozarja, da 
lahko politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

Or. en

Predlog spremembe 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 

18. poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
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napadih Kurdske delavske stranke (PKK);
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
vzpostavijo ustrezno politično platformo in 
naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju ter naj dajo pravo možnost 
zahtevam za osnovne pravice v ustavnem 
procesu; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
vzpostavijo ustrezno politično platformo in 
naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju ter naj dajo pravo možnost 
zahtevam za osnovne pravice v ustavnem 
procesu; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike
narodne skupščine Turčije;

Or. en

Predlog spremembe 251
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
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napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
vzpostavijo ustrezno politično platformo in 
naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju ter naj dajo pravo možnost 
zahtevam za osnovne pravice v ustavnem 
procesu; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; v zvezi s tem pozdravlja in v 
celoti podpira pogovore, ki potekajo med 
turškimi uradniki in Abdulahom 
Öcalanom, zaprtim voditeljem PKK, ter 
ceni, da več političnih strank in civilna
družba podpirajo to pobudo;  poziva vse 
politične sile, naj vzpostavijo ustrezno 
politično platformo in naj konstruktivno 
razpravljajo o kurdskem vprašanju ter naj 
dajo pravo možnost zahtevam za osnovne 
pravice v ustavnem procesu; poziva vse 
politične sile, naj si skupaj prizadevajo za 
cilj okrepljenega političnega dialoga ter 
postopek nadaljnje politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

Or. en

Predlog spremembe 252
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
vzpostavijo ustrezno politično platformo in 
naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju ter naj dajo pravo možnost 
zahtevam za osnovne pravice v ustavnem 
procesu; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
poziva Turčijo, naj iskreno obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
vzpostavijo ustrezno politično platformo in 
naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju ter naj dajo pravo možnost 
zahtevam za osnovne pravice v ustavnem 
procesu; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; je zadovoljen, da je 31. 
januarja 2013 začela veljati zakonodaja o 
pravici do pravnega varstva na turških 
sodiščih v jeziku, ki ni turščina, in 
ponovno opozarja, da lahko politična 
rešitev temelji le na zares demokratični 
razpravi o kurdskem vprašanju in izraža 
zaskrbljenost zaradi številnih postopkov, 
začetih zoper pisatelje in novinarje, ki 
pišejo o kurdskem vprašanju, ter aretacije 
številnih kurdskih politikov, županov in 
občinskih svetnikov, sindikalistov, 
odvetnikov, protestnikov in zagovornikov 
človekovih pravic v zvezi s sojenjem Uniji 
skupnosti Kurdistana; poudarja, da je 
pomembno spodbujati razpravo o 
kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

Or. en
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Predlog spremembe 253
Ismail Ertug

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
vzpostavijo ustrezno politično platformo in 
naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju ter naj dajo pravo možnost 
zahtevam za osnovne pravice v ustavnem 
procesu; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; v zvezi s tem je zadovoljen, da je 
začela veljati zakonodaja o pravici do 
pravnega varstva na turških sodiščih v 
jeziku, ki ni turščina; poziva vse politične 
sile, naj vzpostavijo ustrezno politično 
platformo in naj konstruktivno razpravljajo 
o kurdskem vprašanju ter naj dajo pravo 
možnost zahtevam za osnovne pravice v 
ustavnem procesu; poziva vse politične 
sile, naj si skupaj prizadevajo za cilj 
okrepljenega političnega dialoga ter 
postopek nadaljnje politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

Or. en
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Predlog spremembe 254
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
vzpostavijo ustrezno politično platformo in 
naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju ter naj dajo pravo možnost 
zahtevam za osnovne pravice v ustavnem 
procesu; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej 
izkazala vzdržljivost pri terorističnih 
napadih Kurdske delavske stranke (PKK); 
poziva Turčijo, naj obnovi svoja 
prizadevanja za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
vzpostavijo ustrezno politično platformo in 
naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem 
vprašanju ter naj dajo pravo možnost 
zahtevam za osnovne pravice v ustavnem 
procesu; poziva vse politične sile, naj si 
skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter 
družbenogospodarske vključitve in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudila miroljubna 
vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi 
številnih postopkov, začetih zoper pisatelje 
in novinarje, ki pišejo o kurdskem 
vprašanju, ter aretacije številnih kurdskih 
politikov, županov in občinskih svetnikov, 
sindikalistov, odvetnikov, protestnikov in 
zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana; 
poziva, da pristojni francoski in turški 
organi natančno preiščejo umore treh 
kurdskih aktivistov v Parizu 9. januarja;
poudarja, da je pomembno spodbujati 
razpravo o kurdskem vprašanju v okviru 
demokratičnih institucij, zlasti Velike 
narodne skupščine Turčije;
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Predlog spremembe 255
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 18a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. ponovno poudarja, da pričakuje 
začetek uresničevanja izjave turške vlade 
o ponovnem odprtju grške manjšinske 
šole na otoku Gökçeada (Imbros), saj je to 
pozitiven korak k ohranjanju 
dvokulturnega značaja turških otokov 
Gökçeada (Imbros) in Bozcaada 
(Tenedos) v skladu z resolucijo 
parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 
1625; vseeno ugotavlja, da so potrebni 
nadaljnji koraki za reševanje problemov 
grške manjšine, zlasti kar zadeva njihove 
lastninske pravice;

Or. en

Predlog spremembe 256
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 18a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Turčijo, naj si še naprej 
prizadeva za politično rešitev kurdskega 
vprašanja; poziva vse politične sile, naj 
vzpostavijo ustrezno politično platformo 
in naj konstruktivno razpravljajo o 
kurdskem vprašanju ter naj dajo pravo 
možnost zahtevam za osnovne pravice v 
ustavnem procesu; opozarja, da lahko 
politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem 
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vprašanju; poudarja, da je pomembno 
spodbujati razpravo o kurdskem 
vprašanju v okviru demokratičnih 
institucij, zlasti Velike narodne skupščine 
Turčije;

Or. en

Predlog spremembe 257
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 18a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. ostro obsoja teroristični napad na 
veleposlaništvo ZDA v Ankari 
1. februarja 2013 in izreka sožalje družini 
umrlega turškega državljana; opozarja, da 
je sicer treba sprejeti dodatne ukrepe za 
boj proti terorističnim dejanjem ter z njimi 
zagotoviti varnost države in državljanov, a 
ne na račun človekovih in državljanskih 
pravic;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. odločno obsoja umor treh kurdskih 
aktivistk 9. januarja 2013 v Parizu; poziva 
francoske oblasti, naj naredijo vse, kar je 
v njihovi moči, da zagotovijo, da bodo 
avtorji in naročniki teh umorov 
nemudoma privedeni pred sodišče in 
obsojeni;
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Predlog spremembe 259
Adrian Severin

Predlog resolucije
Paragraph 18b (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva vse politične sile, naj si skupaj 
prizadevajo za cilj okrepljenega 
političnega dialoga ter postopek 
nadaljnjega političnega, kulturnega ter 
družbenogospodarskega vključevanja in 
sodelovanja državljanov kurdskega 
porekla, da bi se zagotovile pravice do 
svobode izražanja, združevanja in zbiranja 
ter da bi se spodbudilo miroljubno 
vključevanje državljanov kurdskega 
porekla v turško družbo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Paragraph 18b (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. pozdravlja neposreden politični 
dialog z Abdulahom Öcalanom, ki ga je 
pred kratkim vzpostavila turška vlada; 
meni, da so bili vzpostavljeni obeti za 
pogajanja, ki bi utegnila privesti do 
zgodovinskega sporazuma, s katerim bi na 
miren in demokratičen način rešili 
kurdski spor; zato spodbuja sprti strani, 
naj s pogovorov čim prej preideta na 
strukturirana pogajanja; poudarja, kako 
pomembna je močna in pozitivna 
podpora, ki bi jo morale države članice 
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EU nameniti procesu, pa tudi 
konstruktivna vloga, ki jo morajo za 
uspeh mirovnega procesa odigrati 
politične stranke, mediji in civilna družba 
v Turčiji;  prav tako poudarja, kako 
pomemben je proces ustavne reforme za 
trajno rešitev kurdskega vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva turške oblasti, naj zagotovijo 
pojasnitev okoliščin poboja v krajih 
Uludere / Sirnak dne 28. decembra 2011, 
v katerem je umrlo 34 nedolžnih civilistov 
zaradi samovoljnega bombardiranja 
vojske, ter da se potekajoča preiskava 
ponovno začne, da se odgovorne privede 
pred sodišče;

Or. fr

Predlog spremembe 262
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja svežnje spodbud, katerih 
namen je povečati naložbe in gospodarski 
razvoj v najmanj razvitih regijah Turčije, 
vključno z jugovzhodom in nadaljevanjem 
projekta za jugovzhodno Anatolijo;

19. pozdravlja svežnje spodbud, katerih 
namen je povečati naložbe in gospodarski 
razvoj v najmanj razvitih regijah Turčije, 
vključno z jugovzhodom in nadaljevanjem 
projekta za jugovzhodno Anatolijo; meni, 
da bodo tovrstne naložbe zasebne 
vlagatelje spodbudile k razvoju socialnega 
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kapitala in preoblikovanju slabše razvitih 
regij v morebitna proizvodna središča; 
predlaga, da se sveženj spodbud dopolni z 
naložbami v varnost, infrastrukturo in 
alternativne oblike prevoza v ciljnih 
regijah;

Or. en

Predlog spremembe 263
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja svežnje spodbud, katerih 
namen je povečati naložbe in gospodarski 
razvoj v najmanj razvitih regijah Turčije, 
vključno z jugovzhodom in nadaljevanjem 
projekta za jugovzhodno Anatolijo;

19. pozdravlja svežnje spodbud, katerih 
namen je povečati naložbe in gospodarski 
razvoj v najmanj razvitih regijah Turčije, 
vključno z jugovzhodom in nadaljevanjem 
projekta za jugovzhodno Anatolijo; vendar 
je seznanjen s sodbo vrhovnega sodišča 
Turčije za ustavitev gradnje jeza Ilisu; 
poziva turško vlado, naj sprejme sodbo in 
zaustavi dela na jezu;

Or. de

Predlog spremembe 264
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja svežnje spodbud, katerih 
namen je povečati naložbe in gospodarski 
razvoj v najmanj razvitih regijah Turčije, 
vključno z jugovzhodom in nadaljevanjem 
projekta za jugovzhodno Anatolijo;

19. pozdravlja svežnje spodbud, katerih 
namen je povečati naložbe in gospodarski 
razvoj v najmanj razvitih regijah Turčije, 
vključno z jugovzhodom in nadaljevanjem 
projekta za jugovzhodno Anatolijo; poziva 
turško vlado, naj ne razveljavi sklepa 
turškega državnega sveta o zaustavitvi 
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izgradnje jezu Ilisu zaradi smernic s 
področja okolja in človekovih pravic, ki bi 
jih utegnili prekršiti z nadaljevanjem 
projekta;

Or. en

Predlog spremembe 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Predlog resolucije
Odstavek 19a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. pozdravlja sodbo višjega upravnega 
sodišča (Danistay) o razveljavitvi 
dovoljenja za izgradnjo jezu Ilisu na 
podlagi študij vpliva na okolje in veljavne 
zakonodaje; poziva turško vlado, naj skrbi 
za arheološko in okoljsko dediščino, tako 
da daje prednost manjšim, ekološko in 
družbeno trajnostnim projektom; prav 
tako poziva institucije in države članice 
EU, naj pri pogajanjih o okoljskem 
poglavju (27) v celoti uporabijo vse 
instrumente, ki jih glede tega ponuja EU 
in politika širitve do držav kandidatk; 

Or. en

Predlog spremembe 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Paragraph 19b (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva Turčijo in Komisijo, naj pri 
pogajanjih o okoljskem poglavju (27), ki 
sta jih začeli leta 2009, upoštevata Uredbo 
(ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki iz 
tjulnjev, ki prepoveduje trženje izdelkov iz 
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tjulnjev; poziva turško vlado, naj uskladi 
politiko z uredbo EU, ki prepoveduje 
trgovino z vsemi izdelki, ki prihajajo iz 
komercialnega lova na tjulnje, s čimer bi 
v veliki meri prispevala k odpravi v 
svetovnem merilu največjega 
komercialnega lova na morske sesalce; 

Or. en

Predlog spremembe 267
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poudarja potrebo po 
okrepljeni koheziji med turškimi regijami 
ter med podeželjem in mestnimi območji, 
da se povečajo možnosti za prebivalstvo na 
splošno in se spodbudi gospodarsko in 
družbeno vključevanje; poudarja posebno 
vlogo izobraževanja ter potrebo po odpravi 
stalnih velikih regionalnih razlik v 
kakovosti izobraževanja in stopnji vpisa v 
šole; poziva h korakom, ki bi vodili k 
odprtju poglavja 22 o regionalni politiki;

20. ponovno poudarja potrebo po 
okrepljeni koheziji med turškimi regijami 
ter med podeželjem in mestnimi območji, 
da se povečajo možnosti za prebivalstvo na 
splošno in se spodbudi gospodarsko in 
družbeno vključevanje; poudarja posebno 
vlogo izobraževanja ter potrebo po odpravi 
stalnih velikih regionalnih razlik v 
kakovosti izobraževanja in stopnji vpisa v 
šole; poziva k sprejetju ukrepov za odprtje 
poglavja 22 o regionalni politiki in upa, da 
bo skorajšnji obisk predsednika Hollanda 
v Turčiji ponudil priložnost za napredek 
na tem področju;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poudarja potrebo po 20. ponovno poudarja potrebo po 
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okrepljeni koheziji med turškimi regijami 
ter med podeželjem in mestnimi območji, 
da se povečajo možnosti za prebivalstvo na 
splošno in se spodbudi gospodarsko in 
družbeno vključevanje; poudarja posebno 
vlogo izobraževanja ter potrebo po odpravi 
stalnih velikih regionalnih razlik v 
kakovosti izobraževanja in stopnji vpisa v 
šole; poziva h korakom, ki bi vodili k 
odprtju poglavja 22 o regionalni politiki;

okrepljeni koheziji med turškimi regijami 
ter med podeželjem in mestnimi območji, 
da se povečajo možnosti za prebivalstvo na 
splošno in se spodbudi gospodarsko in 
družbeno vključevanje; poudarja posebno 
vlogo izobraževanja ter potrebo po odpravi 
stalnih velikih regionalnih razlik v 
kakovosti izobraževanja in stopnji vpisa v 
šole; poziva k sprejetju ukrepov za odprtje 
poglavja 22 o regionalni politiki in upa, da 
bo skorajšnji obisk predsednika Hollanda 
v Turčiji ponudil priložnost za napredek 
na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poudarja potrebo po 
okrepljeni koheziji med turškimi regijami 
ter med podeželjem in mestnimi območji, 
da se povečajo možnosti za prebivalstvo na 
splošno in se spodbudi gospodarsko in 
družbeno vključevanje; poudarja posebno 
vlogo izobraževanja ter potrebo po odpravi 
stalnih velikih regionalnih razlik v 
kakovosti izobraževanja in stopnji vpisa v 
šole; poziva h korakom, ki bi vodili k 
odprtju poglavja 22 o regionalni politiki;

20. ponovno poudarja potrebo po 
okrepljeni koheziji med turškimi regijami 
ter med podeželjem in mestnimi območji, 
da se povečajo možnosti za prebivalstvo na 
splošno in se spodbudi gospodarsko in 
družbeno vključevanje; poudarja posebno 
vlogo izobraževanja ter potrebo po odpravi 
stalnih velikih regionalnih razlik v 
kakovosti izobraževanja in stopnji vpisa v 
šole; poziva h korakom, ki bi vodili k 
odprtju poglavja 22 o regionalni politiki; 
poziva Komisijo, naj predloži oceno 
učinka pridružitve Turčije k EU na 
področju strukturne politike; 

Or. en

Predlog spremembe 270
Emine Bozkurt
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 
strategiji za boj proti otroški revščini in 
otroškemu delu ter za spodbujanje dostopa 
do izobraževanja; pozdravlja uvedbo 
varuha pravic otrok in sprejetje prve 
strategije Turčije o pravicah otrok; je 
zaskrbljen, ker se je število dejavnih sodišč 
za mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 
Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; ponovno opozarja 
na pomembnost mehanizmov neodvisnega 
nadzora in zaščite za varovanje pravic in 
preprečitev zlorab;

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 
strategiji za boj proti otroški revščini in 
otroškemu delu ter za spodbujanje dostopa 
do izobraževanja; poudarja, da bi bilo 
treba s popisom in odpravo vrzeli v 
pravnem sistemu, z vzpostavitvijo 
potrebnih mehanizmov za izvajanje in 
nadzor, s sprejetjem ukrepov, ki bi 
vključevali posestnike, ki zaposlujejo 
sezonske delavce, starše in predstavnike 
kupcev iz zasebnega sektorja, ter s 
prednostnim iskanjem rešitve za vprašanje 
brezposelnosti v regijah, iz katerih 
prihajajo sezonski delavci, izkoreniniti 
delo otrok, zlasti sezonsko delo v 
kmetijstvu; pozdravlja uvedbo varuha 
pravic otrok in sprejetje prve strategije 
Turčije o pravicah otrok; je zaskrbljen, ker 
se je število dejavnih sodišč za 
mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 
Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; ponovno opozarja 
na pomembnost mehanizmov neodvisnega 
nadzora in zaščite za varovanje pravic in 
preprečitev zlorab;

Or. en

Predlog spremembe 271
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine in dela med otroki, 
zlasti na podeželju; poudarja potrebo po 
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strategiji za boj proti otroški revščini in 
otroškemu delu ter za spodbujanje dostopa 
do izobraževanja; pozdravlja uvedbo 
varuha pravic otrok in sprejetje prve 
strategije Turčije o pravicah otrok; je 
zaskrbljen, ker se je število dejavnih sodišč 
za mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 
Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; ponovno opozarja 
na pomembnost mehanizmov neodvisnega 
nadzora in zaščite za varovanje pravic in 
preprečitev zlorab;

celoviti strategiji za boj proti otroški 
revščini in otroškemu delu ter za 
spodbujanje dostopa deklet in dečkov do 
izobraževanja; pozdravlja uvedbo varuha 
pravic otrok in sprejetje prve strategije 
Turčije o pravicah otrok; je zaskrbljen, ker 
se je število dejavnih sodišč za 
mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 
Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; ponovno opozarja 
na pomembnost mehanizmov neodvisnega 
nadzora in zaščite za varovanje pravic in 
preprečitev zlorab;

Or. en

Predlog spremembe 272
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 
strategiji za boj proti otroški revščini in 
otroškemu delu ter za spodbujanje dostopa 
do izobraževanja; pozdravlja uvedbo 
varuha pravic otrok in sprejetje prve 
strategije Turčije o pravicah otrok; je 
zaskrbljen, ker se je število dejavnih sodišč 
za mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 
Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; ponovno opozarja 
na pomembnost mehanizmov neodvisnega 
nadzora in zaščite za varovanje pravic in 
preprečitev zlorab;

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 
strategiji za boj proti otroški revščini in 
otroškemu delu ter za spodbujanje dostopa 
do izobraževanja; pozdravlja uvedbo 
varuha pravic otrok in sprejetje prve 
strategije Turčije o pravicah otrok; je 
zaskrbljen, ker se je število dejavnih sodišč 
za mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 
Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; poziva h 
korenitemu izboljšanju pogojev v centrih 
za pridržanje mladoletnikov; ponovno 
opozarja na pomembnost mehanizmov 
neodvisnega nadzora in zaščite za 
varovanje pravic in preprečitev zlorab;

Or. en
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Predlog spremembe 273
Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 
strategiji za boj proti otroški revščini in 
otroškemu delu ter za spodbujanje dostopa 
do izobraževanja; pozdravlja uvedbo 
varuha pravic otrok in sprejetje prve 
strategije Turčije o pravicah otrok; je 
zaskrbljen, ker se je število dejavnih sodišč 
za mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 
Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; ponovno opozarja 
na pomembnost mehanizmov neodvisnega 
nadzora in zaščite za varovanje pravic in 
preprečitev zlorab;

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 
strategiji za boj proti otroški revščini in 
otroškemu delu ter za spodbujanje dostopa 
do izobraževanja; pozdravlja uvedbo 
varuha pravic otrok in sprejetje prve 
strategije Turčije o pravicah otrok; je 
zaskrbljen, ker se je število dejavnih sodišč 
za mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 
Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; poziva h 
korenitemu izboljšanju pogojev v centrih 
za pridržanje mladoletnikov; ponovno 
opozarja na pomembnost mehanizmov 
neodvisnega nadzora in zaščite za 
varovanje pravic in preprečitev zlorab;

Or. en

Predlog spremembe 274
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 
strategiji za boj proti otroški revščini in 
otroškemu delu ter za spodbujanje dostopa 
do izobraževanja; pozdravlja uvedbo 
varuha pravic otrok in sprejetje prve 
strategije Turčije o pravicah otrok; je 
zaskrbljen, ker se je število dejavnih sodišč 
za mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 
strategiji za boj proti otroški revščini in 
otroškemu delu ter za spodbujanje dostopa 
do izobraževanja; pozdravlja uvedbo 
varuha pravic otrok in sprejetje prve 
strategije Turčije o pravicah otrok; je 
zaskrbljen, ker se je število dejavnih sodišč 
za mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 
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Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; ponovno opozarja 
na pomembnost mehanizmov neodvisnega 
nadzora in zaščite za varovanje pravic in 
preprečitev zlorab;

Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; poziva h 
korenitemu izboljšanju pogojev v centrih 
za pridržanje mladoletnikov; ponovno 
opozarja na pomembnost mehanizmov 
neodvisnega nadzora in zaščite za 
varovanje pravic in preprečitev zlorab;

Or. en

Predlog spremembe 275
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 
strategiji za boj proti otroški revščini in 
otroškemu delu ter za spodbujanje dostopa 
do izobraževanja; pozdravlja uvedbo 
varuha pravic otrok in sprejetje prve 
strategije Turčije o pravicah otrok; je 
zaskrbljen, ker se je število dejavnih sodišč 
za mladoletnike zmanjšalo in spodbuja 
Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni 
zapora za mladoletnike; ponovno opozarja 
na pomembnost mehanizmov neodvisnega 
nadzora in zaščite za varovanje pravic in 
preprečitev zlorab;

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno 
visoke stopnje revščine med otroki, zlasti 
na podeželju; poudarja potrebo po celoviti 
strategiji in precejšnjem povečanju 
upravnih zmogljivosti za boj proti otroški 
revščini in otroškemu delu ter za 
spodbujanje dostopa do izobraževanja; 
pozdravlja uvedbo varuha pravic otrok in 
sprejetje prve strategije Turčije o pravicah 
otrok; je zaskrbljen, ker se je število 
dejavnih sodišč za mladoletnike zmanjšalo 
in spodbuja Turčijo, naj poskrbi za 
alternative kazni zapora za mladoletnike; 
ponovno opozarja na pomembnost 
mehanizmov neodvisnega nadzora in 
zaščite za varovanje pravic in preprečitev 
zlorab;

Or. en

Predlog spremembe 276
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 21a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. pozdravlja izjavo turške vlade o 
ponovnem odprtju grške manjšinske šole 
na otoku Gökçeada (Imbros) in pričakuje 
njeno hitro uresničitev, saj je to pozitiven 
korak k ohranjanju dvokulturnega 
značaja turških otokov Gökçeada 
(Imbros) in Bozcaada (Tenedos) v skladu 
z resolucijo parlamentarne skupščine 
Sveta Evrope št. 1625; vseeno ugotavlja, 
da so potrebni nadaljnji koraki za 
reševanje problemov grške manjšine, 
zlasti kar zadeva njihove lastninske 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 277
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 21a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. pozdravlja izboljšanje celotnega 
poslovnega ozračja v Turčiji, zlasti z 
začetkom veljavnosti novega turškega 
trgovinskega zakonika in dosledno 
podporo malim in srednjim podjetjem, ki 
jo zagotavlja razvojna organizacija za 
MSP (KOSGEB); poziva k tesnejšim 
partnerstvom med turškimi podjetji in 
podjetji iz EU;

Or. en

Predlog spremembe 278
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 21a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. spominja Turčijo, da več deset tisoč 
državljanov in prebivalcev EU, ki so bili 
žrtve prevare t.i. zelenih skladov, še 
zmeraj čaka odškodnino, in poziva oblasti, 
naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi 
pospešile ta postopek;

Or. en

Predlog spremembe 279
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 21a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. izraža zaskrbljenost zaradi nedavnih 
napadov na turške državljane armenskega 
porekla in njihovih umorov, kot na primer 
v Samatyi; poziva turške oblasti, naj si še 
naprej prizadevajo obravnavati vprašanje 
varnosti nemuslimanskih manjšin v 
Turčiji; se veseli sodnega procesa, ki se 
odvija na podlagi pritožbe tožilca za 
razveljavitev sodbe sodišča iz januarja 
2012 glede umora Hranta Dinka in delno 
sloni na argumentu, da je umor zakrivila 
organizacija;   

Or. en

Predlog spremembe 280
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 21a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da je treba v novi ustavi 
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obravnavati pravice otrok in vanjo 
vključiti določbe, ki bi zagotovile 
spoštovanje pravic otrok do varstva, 
boljših življenjskih pogojev in zaščite pred 
diskriminacijo; poudarja, da mora Turčija 
dodatno izboljšati skladnost z določbami 
deklaracije ZN o pravicah otrok;

Or. en

Predlog spremembe 281
Graham Watson

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vzpostavljanje dobrososedskih odnosov Regionalno sodelovanje

Or. en

Predlog spremembe 282
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja 
institucionalnega okvira;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 283
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja 
institucionalnega okvira;

22. odločno kritizira odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija s tem izpodkopala glavni steber 
medinstitucionalnega pogajalskega 
okvira, ki temelji na načelih poštenega 
sodelovanja in vzajemne solidarnosti med 
vsemi državami članicami; meni, da je 
obžalovanja vredno, da je Turčija 
zamudila priložnost za začetek postopka 
tesnejšega sodelovanja in normalizacije 
odnosov s Ciprom;

Or. de

Predlog spremembe 284
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja 
institucionalnega okvira;

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU; poleg tega 
globoko obžaluje, da EU ni sprejela 
ukrepov v odgovor na to; ugotavlja, da je 
na ta način Turčija pokazala, da ne želi 
pristopiti k EU, oziroma nikoli tega ne bo 
mogla storiti; meni, da je treba pristopna 
pogajanja s Turčijo nemudoma prekiniti;

Or. nl
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Predlog spremembe 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja 
institucionalnega okvira;

22. obžaluje, da ni bilo mogoče doseči 
celovite rešitve za ciprsko vprašanje, 
preden je Ciper prevzel predsedovanje 
EU, saj bi lahko EU predsedovala nova 
partnerska država; opozarja, da je Turčija 
že izrazila pripravljenost vzpostaviti 
odnose z novo partnersko državo, ki bo 
nastala na podlagi celovite rešitve na 
Cipru prek ZN; poudarja, da morata obe 
strani sočasno sprejeti ukrepe za 
normalizacijo odnosov in da bi moral vsak 
ukrep, sprejet v ta namen, prispevati k 
blaginji obeh strani;

Or. en

Predlog spremembe 286
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja institucionalnega 
okvira;

22. obžaluje, da je prišlo do dodatne 
zamude pri oblikovanju postopka 
vključevanja in normalizacije odnosov 
med Turčijo in Ciprom v času ciprskega 
predsedovanja Svetu EU; ugotavlja, da so 
potrebna dodatna prizadevanja, če se želi 
končati osamitev turške skupnosti na 
Cipru;  ponovno opozarja, da EU temelji 
na načelih poštenega sodelovanja in 
vzajemne solidarnosti med vsemi njenimi 
državami članicami ter spoštovanja 
institucionalnega okvira;
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Predlog spremembe 287
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Hélène Flautre, Georgios Kumucakos 
(Georgios Koumoutsakos)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja institucionalnega 
okvira;

22. meni, da je Turčija zamudila 
pomembno priložnost za začetek postopka 
vključevanja in normalizacije odnosov s 
Ciprom, ko je ta država predsedovala 
Svetu Evropske unije; ponovno opozarja, 
da EU temelji na načelih poštenega 
sodelovanja in vzajemne solidarnosti med 
vsemi njenimi državami članicami ter 
spoštovanja institucionalnega okvira; 
poudarja, da je nujno treba doseči 
napredek pri normalizaciji odnosov 
Turčije z Republiko Ciper, da bi dali nov 
zagon pristopnim pogajanjem med EU in 
Turčijo;

Or. en

Predlog spremembe 288
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 

22. odločno obsoja odločitev Turčije, da se 
bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
treba zaradi pomanjkanja normalizacije
odnosov s Ciprom pristopni proces 
prekiniti; ponovno opozarja, da EU temelji 
na načelih poštenega sodelovanja in 
vzajemne solidarnosti med vsemi njenimi 



AM\926945SL.doc 55/124 PE504.402v01-00

SL

solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja institucionalnega 
okvira;

državami članicami ter spoštovanja 
institucionalnega okvira;

Or. it

Predlog spremembe 289
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Cecilia Wikström, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja institucionalnega 
okvira;

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja institucionalnega 
okvira; opozarja, da je priznanje vseh 
držav članic EU nujna prvina pristopnega 
procesa; v skladu s tem poziva Turčijo, 
naj čim prej normalizira odnose z vsemi 
državami članicami EU in med drugim 
prekliče veto na članstvo držav članic EU 
v nekaterih mednarodnih organizacijah;

Or. en

Predlog spremembe 290
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
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predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja institucionalnega 
okvira;

predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja institucionalnega 
okvira; poziva turško vlado, naj v celoti 
spoštuje svoje pravne obveznosti, ki 
izhajajo iz pravnega reda EU, zlasti iz 
deklaracije, ki so jo 21. septembra 2005 
podale Evropska skupnost in njene države 
članice; 

Or. en

Predlog spremembe 291
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja institucionalnega 
okvira;

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; spominja 
Turčijo, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja institucionalnega 
okvira in da bi morala vsaka država, ki se 
želi pridružiti Uniji, spoštovati vrednote in 
načela, na katerih ta temelji;

Or. en

Predlog spremembe 292
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je 
Turčija zamudila pomembno priložnost za 
začetek postopka vključevanja in 
normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno 
opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami ter spoštovanja institucionalnega 
okvira;

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da 
se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter poziva vse 
zadevne strani in Turčijo, naj ne zamudijo 
pomembne priložnosti za začetek postopka 
vključevanja in normalizacije odnosov s 
Ciprom; ponovno opozarja, da EU temelji 
na načelih poštenega sodelovanja in 
vzajemne solidarnosti med vsemi njenimi 
državami članicami ter spoštovanja 
institucionalnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 293
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 22a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. obžaluje, da je bila med ciprskim 
predsedovanjem Svetu EU zamujena 
priložnost ponovnega začetka postopka 
vključevanja in normalizacije odnosov s 
Ciprom, in priznava, da je bila za to kriva 
odločitev Turčije, da se vzdrži srečanj in 
stikov; opozarja, da EU temelji na načelih 
poštenega sodelovanja in vzajemne 
solidarnosti med vsemi državami 
članicami, razreševanja sporov med 
sosedami, spoštovanja pravic in interesov 
manjšinskih skupnosti ter spoštovanja 
institucionalnega okvira;

Or. en
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Predlog spremembe 294
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 22a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. opozarja na stališče Turčije do 
ciprskega predsedovanja Svetu, zaradi 
katerega je bila preklicana 70. seja 
skupnega parlamentarnega odbora, in 
obžaluje, da je to stališče negativno 
vplivalo na medparlamentarni politični 
dialog; obžaluje, da Turčiji za takšno 
ravnanje niso bile naložene sankcije;

Or. en

Predlog spremembe 295
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 22a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. opozarja, da je priznanje vseh držav 
članic nujna prvina pristopnega procesa;
poziva Turčijo, naj čim prej normalizira 
svoje odnose z vsemi državami članicami 
EU, med drugim prekliče veto na 
sodelovanje nekaterih držav članic EU v 
mednarodnih organizacijah; obžaluje, da 
je bila 15. januarja Turčija edina od 185 
držav, ki ni dovolila, da se Ciper pridruži 
svetu Mednarodne agencije za obnovljivo 
energijo;

Or. el

Predlog spremembe 296
Adrian Severin
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Predlog resolucije
Odstavek 22a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja obveznost Turčije, po kateri 
mora ta država spoštovati izključno 
ekonomsko cono Republike Ciper, 
ustanovljeno s konvencijo ZN o 
pomorskem pravu, ki jo je podpisala EU; 
se zaveda, da Turčija te konvencije ni 
podpisala in zato meni, da ji te obveznosti 
ni treba spoštovati; poziva Turčijo, naj 
sprejme, da je omenjena konvencija sedaj 
del pravnega reda EU, ki ga bo ob 
pridružitvi treba v celoti polno izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 22a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva turško vlado, naj ustavi 
ponavljajoče se kršitve grškega zračnega 
prostora in prelete turških vojaških letal 
nad grškimi otoki; poziva Turčijo, naj 
prekliče dovoljenja, izdana podjetju 
Turkish Petroleum Corporation (TPAO) 
za geološke raziskave in dejavnosti 
pridobivanja ogljikovodikov znotraj 
grškega epikontinentalnega pasu;

Or. en

Predlog spremembe 298
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 22a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Ankaro in Nikozijo, naj na 
najvišji politični ravni začneta neposredni 
dialog o vseh preostalih vprašanjih po 
zgledu uspešnega dialoga med 
Beogradom in Prištino, pri katerem 
posreduje podpredsednica/visoka 
predstavnica Catherine Ashton, in ki je 
Srbiji in Kosovu utrl pot k nadaljnjemu 
povezovanju z EU; meni, da bi se z 
neposrednimi stiki med političnimi 
voditelji ustvarilo ugodno politično 
ozračje, ki bi omogočilo celostno rešitev 
vseh odprtih vprašanj med Turčijo in 
Ciprom; poleg tega meni, da bi z dialogom 
na visoki ravni s turškimi Kurdi prav tako 
ustvarili razmere za obsežno in trajno 
rešitev kurdskega problema in resnično 
spravo med turškimi državljani vseh 
etničnih in nacionalnih pripadnosti;

Or. en

Predlog spremembe 299
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski
proces pod okriljem generalnega 
sekretarja ZN kmalu spet pridobil zagon; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje 
sile s Cipra ter naj Famagusto preda 
Združenim narodom v skladu z resolucijo 
varnostnega sveta ZN 550(1984); 

23. ugotavlja, da je turška okupacija 
severnega dela Cipra, in potemtakem dela 
ozemlja EU, nezakonita in bi jo bilo treba 
nemudoma končati;
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istočasno poziva Republiko Ciper, naj 
pristanišče Famagusta odpre pod 
nadzorom carine EU, da bi se ustvarila 
pozitivna klima za uspešen zaključek 
pogajanj o ponovni združitvi ter da bi se 
turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki 
bi bil za vse sprejemljiv;

Or. nl

Predlog spremembe 300
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda 
Združenim narodom v skladu z resolucijo 
varnostnega sveta ZN 550(1984); 
istočasno poziva Republiko Ciper, naj 
pristanišče Famagusta odpre pod 
nadzorom carine EU, da bi se ustvarila 
pozitivna klima za uspešen zaključek 
pogajanj o ponovni združitvi ter da bi se 
turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki
bi bil za vse sprejemljiv;

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru na podlagi meril po 
načelu dveh območij, dveh skupnosti in 
politične enakopravnosti, dogovorjenih v 
okviru ZN, s katerim bi lahko živeli obe 
skupnosti; poudarja, da morata skupnosti 
nujno doseči sporazum o tem, kako 
nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj in poudarja pomen 
določitve časovnega okvira, da bi lahko 
pogajalski proces pod okriljem generalnega 
sekretarja ZN kmalu spet pridobil zagon na 
ravni voditeljev; opozarja, da je Turčija že 
večkrat izrazila pripravljenost, da umakne 
sile, če bi se našla celostna rešitev na 
Cipru, kot je zapisano tudi v Annanovem 
načrtu iz leta 2004; poziva Republiko 
Ciper, naj omogoči sprejetje uredbe o 
neposredni trgovini, ki bi turškim 
Ciprčanom omogočila neposredno 
trgovanje z EU s preferenčnimi tarifami, 
kar bo turške Ciprčane približalo 
Evropski uniji;

Or. en



PE504.402v01-00 62/124 AM\926945SL.doc

SL

Predlog spremembe 301
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda 
Združenim narodom v skladu z resolucijo 
varnostnega sveta ZN 550(1984); 
istočasno poziva Republiko Ciper, naj 
pristanišče Famagusta odpre pod 
nadzorom carine EU, da bi se ustvarila 
pozitivna klima za uspešen zaključek 
pogajanj o ponovni združitvi ter da bi se 
turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki 
bi bil za vse sprejemljiv;

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da je treba 
določiti rok za zaključek pogajanj o 
sporazumu med skupnostma o tem, kako 
nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; vztraja, da 
sedanje stanje ni več sprejemljivo;

Or. en

Predlog spremembe 302
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
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skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče 
Famagusta odpre pod nadzorom carine 
EU, da bi se ustvarila pozitivna klima za 
uspešen zaključek pogajanj o ponovni 
združitvi ter da bi se turškim Ciprčanom 
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki bi bil za vse sprejemljiv;

skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984);

Or. de

Predlog spremembe 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo 
varnostnega sveta ZN 550(1984);
istočasno poziva Republiko Ciper, naj 
pristanišče Famagusta odpre pod 
nadzorom carine EU, da bi se ustvarila 
pozitivna klima za uspešen zaključek 
pogajanj o ponovni združitvi ter da bi se
turškim Ciprčanom omogočilo, da trgujejo 

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru na podlagi meril po 
načelu dveh območij, dveh skupnosti in 
politične enakopravnosti, dogovorjenih v 
okviru ZN, s katerim bi lahko živeli obe 
skupnosti; poudarja, da morata skupnosti 
nujno doseči sporazum o tem, kako 
nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj in poudarja pomen 
določitve časovnega okvira, da bi lahko 
pogajalski proces pod okriljem generalnega 
sekretarja ZN kmalu spet pridobil zagon na 
ravni voditeljev; opozarja, da je Turčija že 
večkrat izrazila pripravljenost, da umakne 
sile, če bi se našla celostna rešitev na 
Cipru, kot je zapisano tudi v Annanovem 
načrtu iz leta 2004; poziva Republiko 
Ciper, naj omogoči sprejetje uredbe o 
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neposredno na zakonit način, ki bi bil za 
vse sprejemljiv;

neposredni trgovini, ki bi turškim 
Ciprčanom omogočila, da z EU trgujejo 
neposredno na zakonit način, ki bi bil za 
vse sprejemljiv;

Or. en

Predlog spremembe 304
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bo temeljila na 
poštenem in celostnem dogovoru v korist 
obeh skupnosti, na podlagi resolucij 
varnostnega sveta ZN o tej tematiki, 
mednarodnega prava, načel, na katerih 
temelji EU, ter pravnega reda EU; poziva 
Turčijo, naj tudi sama pozitivno in v dobri 
veri deluje v to smer in poudarja, da mora
pogajalski proces pod okriljem generalnega 
sekretarja ZN kmalu spet pridobiti zagon; 
poziva Turčijo, naj takoj začne umikati 
svoje sile s Cipra ter naj Famagusto preda 
Združenim narodom v skladu z resolucijo 
varnostnega sveta ZN 550(1984); spominja 
na predlog predsednika Republike Ciper, 
naj se istočasno odpre pristanišče v 
Famagusti pod okriljem (nadzorom carine) 
EU, da bi se ustvarila pozitivna klima za 
uspešen zaključek pogajanj o ponovni 
združitvi ter da bi se obema skupnostma
omogočilo, da trgujejo neposredno na 
zakonit način, ki bi bil za vse sprejemljiv;

Or. en

Predlog spremembe 305
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann
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Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bo temeljila na 
poštenem in celostnem dogovoru v skladu 
z ustreznimi resolucijami varnostnega 
sveta ZN ter vrednotami in načeli, na 
katerih temelji EU; ter poziva Turčijo, naj 
konkretno podpre ta prizadevanja; 
poudarja, da morata skupnosti nujno doseči 
sporazum o tem, kako nadaljevati s 
pogajanji o reševanju bistvenih vprašanj, 
da bi lahko pogajalski proces pod okriljem 
generalnega sekretarja ZN kmalu spet 
pridobil zagon; poziva Turčijo, naj takoj
umakne svoje sile s Cipra in omogoči 
vrnitev Famaguste svojim zakonitim 
prebivalcem v skladu z resolucijo 
varnostnega sveta ZN 550(1984); 
istočasno obžaluje turško zavrnitev 
predloga vlade Republike Ciper iz 
leta 2010, da se pristanišče v Famagusti 
odpre pod okriljem Evropske unije, kar bi
omogočilo trgovinske transakcije med EU 
in ciprskimi Turki preko tega pristanišča;

Or. en

Predlog spremembe 306
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem demokratičnem in izvedljivem
dogovoru v skladu z vrednotami in načeli, 
na katerih temelji EU, saj rešitev ne sme 
negativno vplivati niti na človekove 
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bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega 
sekretarja ZN kmalu spet pridobil zagon; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

pravice ciprskih državljanov niti na 
evropske zadeve in privesti do negativnega 
in nevarnega političnega precedensa in 
modela za kohezijo EU; poudarja, da 
morata skupnosti nujno doseči sporazum o 
tem, kako nadaljevati s pogajanji o 
reševanju bistvenih vprašanj, da bi lahko 
pogajalski proces kmalu spet pridobil 
zagon; meni, da bi ta proces moral ostati 
pod okriljem generalnega sekretarja ZN in 
ohraniti pozitivno in spodbudno podporo 
EU, da se bodo v celoti spoštovali in 
utrdili demokratične vrednote in načela; 
poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile 
s Cipra ter naj Famagusto preda njenim 
zakonitim prebivalcem in Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984) ter tako olajša 
prizadevanja za celostno rešitev; istočasno 
poziva Republiko Ciper, naj pristanišče 
Famagusta odpre pod nadzorom carine EU 
in turškim Ciprčanom omogoči, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki 
bi bil sprejemljiv za vse, v skladu in ob 
polnem upoštevanju mednarodnega 
prava, pravnega reda EU in suverenih 
pravic Republike Ciper, ki je država 
članica EU, kakor to določata Protokol 10 
in pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 307
Sofokles Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bo temeljila na 
poštenem in izvedljivem dogovoru v 
skladu z resolucijami varnostnega sveta 
ZN ter vrednotami in načeli, na katerih 
temelji EU; poziva Turčijo, naj nadaljuje 
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bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

s pogajanji o reševanju bistvenih vprašanj, 
da bi lahko pogajalski proces pod okriljem 
generalnega sekretarja ZN kmalu spet 
pridobil zagon; poziva Turčijo, naj takoj
začne umikati svoje sile s Cipra ter naj 
Famagusto preda Združenim narodom v 
skladu z resolucijo varnostnega sveta ZN 
550(1984); istočasno poziva Republiko 
Ciper, naj pristanišče Famagusta odpre pod 
nadzorom carine EU, da bi se ustvarila 
pozitivna klima za uspešen zaključek 
pogajanj o ponovni združitvi ter da bi se 
turškim Ciprčanom omogočilo, da trgujejo 
neposredno na zakonit način, ki bi bil za 
vse sprejemljiv;

Or. en

Predlog spremembe 308
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj in določiti izvedljiv 
realističen okvir, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva k 
novemu načrtu ponovne združitve, ki bo 
temeljil na upoštevanju načela dveh 
skupnosti, dveh območij in političnem 
sodelovanju; poziva Turčijo, naj začne 
umikati svoje sile s Cipra ter naj območje 
Varoshe preda v upravljanje Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj dovoli sprejetje 
uredbe o neposredni trgovini, da bi se 
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bil za vse sprejemljiv; ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

Or. en

Predlog spremembe 309
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru na podlagi meril po 
načelu dveh območij, dveh skupnosti in 
politične enakopravnosti, dogovorjenih v 
okviru ZN, s katerim bi lahko živeli obe 
skupnosti; poudarja, da morata skupnosti 
nujno doseči sporazum o tem, kako 
nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj in poudarja pomen 
določitve časovnega okvira, da bi lahko 
pogajalski proces pod okriljem generalnega 
sekretarja ZN kmalu spet pridobil zagon na 
ravni voditeljev; opozarja, da je Turčija 
izrazila pripravljenost, da umakne sile, če 
bi se našla celostna rešitev na Cipru, kot 
je zapisano tudi v Annanovem načrtu iz 
leta 2004; poziva Turčijo, naj začne 
umikati svoje sile s Cipra ter naj 
Famagusto preda Združenim narodom v 
skladu z resolucijo varnostnega sveta ZN 
550(1984); istočasno poziva Republiko 
Ciper, naj pristanišče Famagusta odpre pod 
nadzorom carine EU, da bi se ustvarila 
pozitivna klima za uspešen zaključek 
pogajanj o ponovni združitvi ter da bi se 
turškim Ciprčanom omogočilo, da trgujejo 
neposredno na zakonit način, ki bi bil za 
vse sprejemljiv;
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Or. en

Predlog spremembe 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv; je prepričan, da 
bosta sprejetje uredbe o neposredni 
trgovini in uporaba dodatnega protokola k 
pridružitvenemu sporazumu med ES in 
Turčijo (protokola iz Ankare) pozitivno 
vplivala na gospodarstvo obeh skupnosti 
na Cipru;

Or. en

Predlog spremembe 311
Ismail Ertug

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv; obžaluje, da turška 
skupnost Severnega Cipra še vedno ni 
dobila svojih dveh sedežev v Evropskem 
parlamentu in da turščina še vedno ni 
uradni jezik evropskih institucij, čeprav je 
uradni jezik Republike Ciper;

Or. en

Predlog spremembe 312
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem,
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
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proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv; meni, da je stalno 
preseljevanje turških državljanov iz 
Anatolije na Ciper ovira za mirno 
sobivanje dveh skupnosti na otoku;

Or. it

Predlog spremembe 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); vzporedno poziva 
Republiko Ciper, naj odpre pristanišče v 
Famagusti pod carinskim nadzorom 
Evropske unije, kar bo spodbudilo 
pozitivno ozračje za uspešno sklenitev 
potekajočih pogajanj o ponovni združitvi, 
turškim Ciprčanom pa dovolilo neposredno 
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bil za vse sprejemljiv; trgovanje na zakonit način, ki je 
sprejemljiv za vse in v skladu z 
mednarodnim pravom in pravom EU;

Or. en

Predlog spremembe 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

23. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi lahko živeli obe 
skupnosti; poudarja, da morata skupnosti 
nujno doseči sporazum o tem, kako 
nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

Or. nl

Predlog spremembe 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

23. ponovno izraža svojo podporo ponovni 
združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi lahko živeli obe 
skupnosti; poudarja, da morata skupnosti 
nujno doseči sporazum o tem, kako 
nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 
sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

Or. nl

Predlog spremembe 316
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj Famagusto preda Združenim 
narodom v skladu z resolucijo varnostnega 

23. ponovno izraža svojo trdno podporo 
ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na 
poštenem dogovoru, s katerim bi lahko 
živeli obe skupnosti; poudarja, da morata 
skupnosti nujno doseči sporazum o tem, 
kako nadaljevati s pogajanji o reševanju 
bistvenih vprašanj, da bi lahko pogajalski 
proces pod okriljem generalnega sekretarja 
ZN kmalu spet pridobil zagon; poziva 
Turčijo, naj začne umikati svoje sile s 
Cipra ter naj zaprto območje Famaguste
preda Združenim narodom v skladu z 
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sveta ZN 550(1984); istočasno poziva 
Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta 
odpre pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarila pozitivna klima za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi 
bil za vse sprejemljiv;

resolucijo varnostnega sveta ZN 
550(1984); istočasno poziva Republiko 
Ciper, naj pristanišče Famagusta odpre pod 
nadzorom carine EU, da bi se ustvarila 
pozitivna klima za uspešen zaključek 
pogajanj o ponovni združitvi ter da bi se 
turškim Ciprčanom omogočilo, da trgujejo 
neposredno na zakonit način, ki bi bil za 
vse sprejemljiv;

Or. en

Predlog spremembe 317
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 23a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Odbor za ustavne zadeve, naj 
predlaga, Evropski svet pa pregleda stanje 
v zvezi z dodelitvijo poslanskih sedežev 
Cipru in tako posodobi sklep Sveta z dne 
10. junija 2004, ki se izrecno nanaša le na 
zakonodajno obdobje 2004–2009; poziva k 
temu, da se sedeži Republiki Ciper 
dodelijo sorazmerno, tako da bosta 
zastopana naroda vseh delov otoka, ki so 
po trditvah vlade Republike Ciper pod 
njenim nadzorom, in sicer preko poslanca 
Evropskega parlamenta ali preko statusa 
opazovalke, kot v primeru Sveta Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 23a (novo)



AM\926945SL.doc 75/124 PE504.402v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. meni, da je izrednega pomena, da 
turška vlada prizna genocid nad Armenci;

Or. nl

Predlog spremembe 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 23a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva predsednika, naj v Parlament 
povabi dva opazovalca, ki bosta na 
podlagi sklepa parlamentarne skupščine 
Sveta Evrope, ki se nanaša na to zadevo, 
zastopala ciprsko turško skupnost;

Or. en

Predlog spremembe 320
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 23a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Turčijo, naj upošteva 
resolucijo varnostnega sveta ZN št 550 
(1984) in zaprto območje Varoshe vrne 
prebivalcem, in istočasno Republiko 
Ciper, naj pristanišče Famagusta odpre 
pod nadzorom carine EU, da bi se 
ustvarilo pozitivno ozračje za uspešen 
zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter 
da bi se turškim Ciprčanom omogočilo, da 
trgujejo neposredno na zakonit način, ki 
bi bil za vse sprejemljiv;
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Or. en

Predlog spremembe 321
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 23a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. obžaluje turško politično 
naravnanost med ciprskim 
predsedovanjem Svetu, ki se je med 
drugim odrazila v politični odločitvi turške 
vlade, da odpove 70. sejo skupnega 
parlamentarnega odbora, ter zelo 
obžaluje, da turška stran ni izkoristila 
možnosti za konstruktiven 
medparlamentarni politični dialog, ki bi 
prispeval k pristopnim pogajanjem 
Turčije s ciljem, da se stvari premaknejo z 
mrtve točke;

Or. en

Predlog spremembe 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. spodbuja Turčijo in vse preostale 
strani, naj še naprej intenzivno podpirajo
Odbor za pogrešane osebe na Cipru, ki je 
eden od najobčutljivejših in 
najpomembnejših projektov na otoku, saj 
njegova dejavnost enako vpliva na 
življenja več tisoč ljudi na obeh straneh 
otoka;

Or. en
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Predlog spremembe 323
Sofokles Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. poziva Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru in mu 
v skladu s sodbami Evropskega sodišča za 
človekove pravice in sklepi Sveta Evrope 
omogoči vstop na vojaška območja;

Or. en

Predlog spremembe 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. poziva Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;
računa na sodelovanje Turčije tudi pri 
tem, da bo odboru dovolila vstop na 
vojaška območja in na ta način 
pripomogla k njegovemu delu;

Or. en

Predlog spremembe 325
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 24. spodbuja Turčijo in vse preostale 



PE504.402v01-00 78/124 AM\926945SL.doc

SL

Odboru za pogrešane osebe na Cipru; strani, naj okrepijo podporo Odboru za 
pogrešane osebe na Cipru; poziva, naj se 
posebna pozornost posveti delu tega 
odbora na vojaških območjih;

Or. en

Predlog spremembe 326
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. poziva Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru in 
odboru ponudi dostop na območja pod 
vojaško okupacijo in do ciprsko-turških 
arhivov;

Or. de

Predlog spremembe 327
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru, zlasti 
tako, da mu omogoči vstop na vojaško 
območje in vpogled v arhive; prav tako 
Turčijo poziva, naj v skladu z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah sprejme 
vse ustrezne ukrepe v zvezi s 
humanitarnim vidikom pogrešanih oseb;

Or. en
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Predlog spremembe 328
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. spodbuja Turčijo in vse preostale 
strani, naj še bolj okrepijo podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru, saj je 
ta odbor eden od najobčutljivejših in 
najpomembnejših projektov na otoku, 
njegova dejavnost/njegovo pa enako 
vpliva na življenje več tisoč ljudi na obeh 
straneh otoka;

Or. en

Predlog spremembe 329
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru, tako 
da mu v skladu s četrto meddržavno 
odločbo Evropskega sodišča za človekove 
pravice omogoči vstop na vsa vojaška 
območja in zagotovi pomembne 
informacije;

Or. en

Predlog spremembe 330
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Juan Fernando López Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru in 
odboru omogoči vstop na tista vojaška 
območja, za katera je na podlagi dokazov 
mogoče sklepati, da bi se na njih lahko 
nahajali ostanki pogrešanih oseb; 

Or. en

Predlog spremembe 331
Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides)

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru, zlasti 
tako, da odboru omogoči vstop na vsa 
vojaška območja in vpogled v arhive 
turške vojske;

Or. en

Predlog spremembe 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. spodbuja vse vpletene strani, naj 
okrepijo podporo Odboru za pogrešane 
osebe na Cipru;

Or. en
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Predlog spremembe 333
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. spodbuja Turčijo in vse preostale 
strani, naj še bolj okrepijo podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

Or. en

Predlog spremembe 334
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo 
Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

24. spodbuja Turčijo, naj nadaljuje
podporo Odboru za pogrešane osebe na 
Cipru;

Or. en

Predlog spremembe 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 24a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Turčijo, naj odpre vojaške 
arhive in razkrije podatke, ki jih zahteva 
Odbor za pogrešane osebe na Cipru v 
skladu s sodbami Evropskega sodišča za 
človekove pravice;

Or. en
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Predlog spremembe 336
Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides)

Predlog resolucije
Odstavek 24a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da so Konvencijo 
Združenih narodov o pomorskem pravu 
podpisale Evropska unija, 27 držav članic 
in vse druge države kandidatke ter da je ta 
konvencija del pravnega reda Evropske 
unije; zato turško vlado poziva, naj brez 
odlašanja podpiše in ratificira to 
konvencijo; opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper v skladu s to konvencijo;

Or. en

Predlog spremembe 337
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 24a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Turčijo, naj nadaljuje dialog s 
sosednjimi državami o še nerešenih 
dvostranskih vprašanjih, med drugim o 
lastninskih pravicah, vključno z 
nadaljnjim izvajanjem zakona o 
fundacijah ter njegovih sprememb iz 
avgusta 2011;

Or. en

Predlog spremembe 338
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)
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Predlog resolucije
Odstavek 24a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. obžaluje turško politiko naseljevanja 
in poziva Turčijo, naj se vzdrži 
naseljevanja turških državljanov na 
Cipru, ki je v nasprotju z Ženevsko 
konvencijo in načeli mednarodnega 
prava, saj to spreminja demografsko 
ravnovesje na otoku in zavira rešitev v 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 339
Sofokles Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 24a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Turčijo, naj se vzdrži 
naseljevanja novih turških državljanov na 
otoku, saj bo to še naprej spreminjalo 
demografsko ravnovesje in omajalo 
pripadnost otoških državljanov prihodnji 
skupni državi na podlagi skupne 
preteklosti;

Or. en

Predlog spremembe 340
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 24a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Turčijo, naj se vzdrži 
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nezakonitega naseljevanja novih turških 
državljanov na otoku, saj bo to še naprej 
spreminjalo demografsko ravnovesje in 
omajalo pripadnost državljanov prihodnji 
skupni državi; poziva Turčijo, naj 
vprašanje nezakonitega naseljevanja 
turških državljanov na otoku rešuje v 
skladu z Ženevsko konvencijo in načeli 
mednarodnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 341
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 24a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Turčijo, da vprašanje 
naseljevanja turških državljanov 
(naseljencev) na otoku rešuje v skladu z 
Ženevsko konvencijo in načeli 
mednarodnega prava; 

Or. en

Predlog spremembe 342
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24а. poudarja, da bi si morala Turčija 
prizadevati za razrešitev vseh sporov s 
sosednjimi državami tako kot pogoj za 
članstvo v EU kot zaradi krepitve dobrih 
sosedskih odnosov v regiji; poudarja, da 
oblikovanje skupnega odbora 
strokovnjakov za nerešena vprašanja 
glede odnosov med Bolgarijo in Turčijo 
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predstavlja pomemben korak k reševanju 
vprašanja beguncev v vzhodni Trakiji in 
njihovih potomcev, ter poziva obe državi, 
da odbor prosita, naj nadaljuje z delom;

Or. bg

Predlog spremembe 343
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 24b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. čestita Turčiji za uspešno 
predsedovanje Organizaciji za sodelovanje 
na Črnem morju v drugi polovici leta 
2012 in upa, da se bo ohranil zagon za 
izvajanje projektov regionalnega 
sodelovanja, zlasti v zvezi s črnomorsko 
avtocesto in avtocesto ob morju; tej državi 
izreka pohvalo tudi za dokončanje gradnje 
črnomorske avtoceste na svojem ozemlju 
od meje z Grčijo in Bolgarijo do meje z 
Gruzijo; poziva k boljšemu sodelovanju 
pri okoljskih in ekoloških zadevah na 
območju Črnega morja v okviru 
Organizacije za sodelovanje na Črnem 
morju, v skladu s strategijo EU za Črno 
morje;

Or. en

Predlog spremembe 344
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 24b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. odločno poziva Turčijo, naj zagotovi 
spoštovanje pravic vseh razseljenih ljudi 
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na Cipru, tudi verskih manjšin, ki bi jim 
morali omogočiti svobodno izražanje 
verskih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 345
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 24c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. poziva Turčijo, naj sprejme 
konkretne ukrepe, s katerimi bi končala 
uničevanje kulturne in verske dediščine 
na severnem delu Cipra ter tako ohranila 
dragocen del evropske in svetovne 
civilizacije; 

Or. en

Predlog spremembe 346
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in zvezo 
Nato tako, da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter posledično poziva 
Republiko Ciper, na umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski 
obrambni agenciji;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 347
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in zvezo 
Nato tako, da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter posledično poziva 
Republiko Ciper, na umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski 
obrambni agenciji;

25. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in ceni prispevek Turčije k 
SVOP in prizadevanja za okrepitev 
strateškega partnerstva med EU in 
Natom; poudarja pomen stalnega 
sodelovanja Turčije v prihodnjih misijah 
SVOP, saj velik del teh misij poteka v 
geografski bližini Turčije in bi lahko 
nanjo vplivale z varnostnega vidika; 
poudarja, da je nujno treba poiskati 
rešitev, s katero bi Turčijo vključili v 
sprejemanje odločitev o SVOP; poudarja, 
da mora EU doseči podobno stopnjo 
vključenosti in preglednosti kot Nato;

Or. en

Predlog spremembe 348
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in zvezo 
Nato tako, da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter posledično poziva 
Republiko Ciper, na umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski 
obrambni agenciji;

25. poziva Turčijo, naj omogoči politični 
dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s 
tem, da umakne svoj veto na sodelovanje 
med njima, tudi glede Cipra;
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Or. en

Predlog spremembe 349
Sofokles Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in zvezo 
Nato tako, da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter posledično poziva 
Republiko Ciper, na umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski 
obrambni agenciji;

25. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in zvezo 
Nato tako, da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter spodbuja Turčijo, naj 
na podlagi veljavnih upravnih dogovorov 
med Evropsko obrambno agencijo in 
tretjimi državami sprejme upravni 
dogovor z Evropsko obrambno agencijo;

Or. en

Predlog spremembe 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in zvezo 
Nato tako, da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter posledično poziva 
Republiko Ciper, na umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski 
obrambni agenciji;

25. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in zvezo 
Nato tako, da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper;

Or. nl
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Predlog spremembe 351
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo, naj 
omogoči politični dialog med EU in zvezo 
Nato tako, da umakne svoj veto na 
sodelovanje med EU in Natom, ki 
vključuje Ciper, ter posledično poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na 
sodelovanje Turčije pri Evropski obrambni 
agenciji;

25. poudarja pomen doslednega in 
celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem 
Sredozemlju in poziva Turčijo ter vse 
preostale strani, naj omogočijo politični 
dialog med EU in zvezo Nato, vključno s 
sodelovanjem med EU in Natom v zvezi s 
Ciprom, ter posledično poziva Republiko 
Ciper, naj umakne svoj veto na sodelovanje 
Turčije pri Evropski obrambni agenciji in 
ji omogoči izpolnjevanje obveznosti do te 
organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 352
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 25a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da so Konvencijo 
Združenih narodov o pomorskem pravu 
podpisale Evropska unija, 27 držav članic 
in vse druge države kandidatke ter da je ta 
konvencija del pravnega reda Evropske 
unije; zato poziva turško vlado, naj brez 
odlašanja podpiše in ratificira to 
konvencijo; opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper v skladu s to konvencijo; 

Or. en
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Predlog spremembe 353
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 25a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. pozdravlja prizadevanja turških 
oblasti, da omejijo nezakonito 
priseljevanje v obmejne države članice EU 
in v EU; obenem izraža zaskrbljenost 
zaradi vedno večjega števila nezakonitih 
priseljencev, ki prečkajo turško-bolgarsko 
in turško-grško mejo;

Or. en

Predlog spremembe 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Predlog resolucije
Odstavek 25a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. odločno poziva obe strani, Turčijo in 
Armenijo, naj brez pogojevanja 
ratificirata protokola o vzpostavitvi 
diplomatskih odnosov in izboljšanju 
dvostranskih odnosov, in odločno poziva 
turško vlado, naj odpre mejo z Armenijo;

Or. en

Predlog spremembe 355
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 25a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. je seznanjen s stalnimi intenzivnimi 
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prizadevanji Turčije in Grčije, da bi 
izboljšali svoje dvostranske odnose, med 
drugim tudi z dvostranskimi obiski;vendar 
obžaluje, ker Velika narodna skupščina 
Turčije še vedno ni preklicala grožnje s 
povodom za napoved vojne (casus belli) 
proti Grčiji; ponovno poudarja, da se 
mora Turčija nedvoumno zavezati dobrim 
sosedskim odnosom in mirnemu 
reševanju sporov v skladu z Ustanovno 
listino Združenih narodov, po potrebi tudi 
tako, da za pomoč zaprosi Meddržavno 
sodišče; poziva, naj turška vlada ustavi 
ponavljajoče se kršitve grškega zračnega 
prostora in prelete turških vojaških letal 
nad grškimi otoki;

Or. en

Predlog spremembe 356
Sofokles Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 25a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Turčijo, naj v skladu z 
obveznostmi iz Haaške konvencije o 
varstvu kulturnih dobrin v primeru 
oboroženega spopada iz leta 1954 preneha 
uničevati kulturno in versko dediščino v 
severnem delu Cipra;

Or. en

Predlog spremembe 357
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann, Cecilia 
Wikström, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 25a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da so Konvencijo 
Združenih narodov o pomorskem pravu 
podpisale Evropska unija, 27 držav članic 
in vse druge države kandidatke ter da je ta 
konvencija del pravnega reda Evropske 
unije; zato turško vlado poziva , naj brez 
odlašanja podpiše in ratificira to 
konvencijo; opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper v skladu s to konvencijo;

Or. en

Predlog spremembe 358
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 25a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. zahteva, da je treba odpraviti trenja 
ter opustiti vse grožnje ali ukrepe, ki bi 
lahko škodili dobrim sosedskim odnosom 
in mirnemu reševanju sporov; opozarja 
na vse suverene pravice držav članic EU, 
med katere med drugim sodi sklepanje 
dvostranskih sporazumov v skladu s 
pravnim redom EU in mednarodnim 
pravom, vključno s Konvencijo ZN o 
pomorskem pravu;

Or. en

Predlog spremembe 359
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 25a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da je treba konflikte v 
vzhodnem Sredozemlju rešiti mirno ob 
upoštevanju mednarodnega prava in 
ustreznih resolucij Združenih narodov, 
kar bo pripeljalo do enakovrednega 
sodelovanja v korist vseh narodov v tej 
regiji in s tem prispevalo k miru in 
stabilnost v celotni regiji;

Or. en

Predlog spremembe 360
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 25b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. obžaluje, da je Turčija še naprej 
delovala in objavljala izjave proti vrtanju, 
ki ga izvaja Republika Ciper, ter tako 
kršila suverene pravice te republike in 
grozila s povračilnimi ukrepi proti 
podjetjem, ki so sodelovala pri ciprskem 
raziskovanju, potem ko je Ciper naznanil, 
da bo izdal drugi krog dovoljenj za 
pomorske raziskave, pri čemer je izvajal 
svoje suverene pravice;

Or. en

Predlog spremembe 361
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), 
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog resolucije
Odstavek 25b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poudarja, da so Konvencijo 
Združenih narodov o pomorskem pravu 
podpisale Evropska unija, 27 držav članic 
in vse druge države kandidatke ter da je ta 
konvencija del pravnega reda Evropske 
unije; zato turško vlado poziva, naj brez 
odlašanja podpiše in ratificira to 
konvencijo; opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper v skladu s to konvencijo;

Or. en

Predlog spremembe 362
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Niki Cavela (Niki Tzavela), Nikolaos Salavrakos, 
Michèle Rivasi, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Andrej Kovačev 
(Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 25b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. odločno poziva obe strani, Turčijo in 
Armenijo, naj brez pogojevanja 
ratificirata protokola, in poziva Turčijo, 
naj odpre svoje meje z Armenijo in tako 
normalizira medsebojne odnose; 

Or. en

Predlog spremembe 363
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Niki Cavela (Niki Tzavela), Nikolaos Salavrakos, 
Michèle Rivasi, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 25c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. poziva Turčijo, naj prizna genocid, ki 
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ga je leta 1915 zagrešila nad Armenci, in 
utre pot oblikovanju stabilne sosedske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da 
bi izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnga 
protokola k pridružitvemenu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

26. poudarja, da različno tolmačenje 
Evropske komisije in Turčije glede 
izvrševanja dodatnega protokola k 
pridružitvemenu sporazumu med ES in 
Turčijo negativno vpliva na potek odnosov 
med EU in Turčijo, in zato poziva vse 
vpletene strani, naj usklajeno pristopijo k 
reševanju ciprskega problema;

Or. en

Predlog spremembe 365
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnga
protokola k pridružitvemenu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja 
dodatnega protokola k pridružitvenemu 
sporazumu med ES in Turčijo v razmerju 
do vseh držav članic; poziva, naj se 
pristopna pogajanja s Turčijo nemudoma 
prekinejo;

Or. nl
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Predlog spremembe 366
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja 
dodatnga protokola k pridružitvemenu 
sporazumu med ES in Turčijo v razmerju 
do vseh držav članic; ponovno opozarja, da 
ta nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izvajala dodatni protokol k 
pridružitvenemu sporazumu med Evropsko 
skupnostjo in Turčijo do Cipra; ponovno 
opozarja, da ta nepripravljenost močno 
ovira pogajalski proces;

Or. en

Predlog spremembe 367
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnga
protokola k pridružitvemenu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatna
protokola k pridružitvenemu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da je ta 
nepripravljenost dejansko zaustavila vsak 
možen napredek pri pogajanjih;

Or. it

Predlog spremembe 368
Graham Watson
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Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja 
dodatnega protokola k pridružitvenemu
sporazumu med ES in Turčijo v razmerju 
do vseh držav članic; ponovno opozarja, da 
ta nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnjevala svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvajanja dodatnega 
protokola k dodatnem protokolu k 
pridružitvenemu sporazumu med Evropsko 
skupnostjo in Turčijo do vseh držav članic; 
ponovno opozarja, da ta nepripravljenost 
močno ovira pogajalski proces; poziva obe 
strani, naj si prizadevata za pogajanja, da 
bi omogočili prost pretok blaga, storitev, 
kapitala in ljudi ter rešili lastninska 
vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnga
protokola k pridružitvemenu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja 
dodatnega protokola k pridružitvenemu
sporazumu med ES in Turčijo v razmerju 
do vseh držav članic; opominja, da bo ta 
nepripravljenost močno ovirala pogajalski 
proces;

Or. nl

Predlog spremembe 370
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnga
protokola k pridružitvemenu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

26. globoko obžaluje nepripravljenost 
Turčije, izpolnila svojo obveznost 
popolnega in nediskriminatornega 
izvrševanja dodatnega protokola k 
pridružitvenemu sporazumu med ES in 
Turčijo v razmerju do vseh držav članic; 
ponovno opozarja, da ta nepripravljenost še 
vedno blokira pogajalski proces;

Or. de

Predlog spremembe 371
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja 
dodatnega protokola k pridružitvenemu
sporazumu med ES in Turčijo v razmerju 
do vseh držav članic; ponovno opozarja, da 
ta nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja 
dodatnega protokola k pridružitvenemu
sporazumu med ES in Turčijo v razmerju 
do vseh držav članic; ponovno opozarja, da 
ta nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces; poziva evropske institucije, naj 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi 
omogočile neposredno trgovino med EU 
in severnim delom Cipra, pa tudi prosto 
gibanje ciprskih Turkov, da se v skladu s 
sklepi s srečanja Sveta EU za splošne 
zadeve 26. aprila 2004 konča osamitev 
njihove skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 372
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
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Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnga 
protokola k pridružitvemenu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnga 
protokola k pridružitvemenu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; opozarja, da njena 
nepripravljenost izpolnjevanja zaveze 
globoko vpliva na pogajalski proces, in 
poziva turško vlado, naj nemudoma začne 
celovito izvajati protokol. Prav tako z 
obžalovanjem ugotavlja, da Turčija kljub 
večkratnim pozivom ni izpolnila 
obveznosti, opredeljenih v Izjavi Evropske 
skupnosti in njenih držav članic z dne 21. 
septembra 2005;

Or. en

Predlog spremembe 373
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnga 
protokola k pridružitvemenu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; ponovno opozarja, da ta 
nepripravljenost močno ovira pogajalski 
proces;

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi 
izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnga 
protokola k pridružitvemenu sporazumu 
med ES in Turčijo v razmerju do vseh 
držav članic; poziva Turčijo, naj odpre 
svoja pristanišča in letališča in tako 
ukine embargo, ki velja za plovila in 
letala v lasti Republike Ciper; poziva 
vlado, naj nemudoma začne celovito 
izvajati dodatni protokol; ponovno 
opozarja, da ta nepripravljenost močno 
ovira pogajalski proces;

Or. en
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Predlog spremembe 374
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 26a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. opozarja na pomen celovitega 
spremljanja izvajanja instrumenta za
predpristopno pomoč, da se opredelijo 
prednostni cilji in projekti v Turčiji v 
skladu s pristopnimi merili, ki jih mora ta 
država izpolniti;

Or. en

Predlog spremembe 375
Sarah Ludford

Predlog resolucije
Odstavek 26a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. ugotavlja, da nerešeno vprašanje 
Cipra vpliva na na odnose med EU in 
Turčijo, in zato poziva vse vpletene strani, 
naj usklajeno pristopijo k reševanju 
ciprskega problema;

Or. en

Predlog spremembe 376
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 26a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. obžaluje, da Turčija ni želela sklicati 
70. seje skupnega parlamentarnega
odbora, načrtovane v drugi polovici leta 
2012, in tako izpustila še eno priložnosti 
za okrepitev medparlamentarnega dialoga 
med EU in Turčijo;

Or. en

Predlog spremembe 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 26a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja, da so Konvencijo 
Združenih narodov o pomorskem pravu 
podpisale Evropska unija, 27 držav članic 
in vse druge države kandidatke ter da je ta 
konvencija del pravnega reda Evropske 
unije; zato turško vlado poziva, naj brez 
odlašanja podpiše in ratificira to 
konvencijo; 

Or. en

Predlog spremembe 378
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 26a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. ugotavlja, da obstajajo številni 
razlogi, zakaj je treba pristopna pogajanja 
s Turčijo in vsa finančna sredstva EU 
zanjo nemudoma prekiniti, in priti do 
sklepa, da Turčija ne bi smela nikoli 
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pristopiti k EU:
– Turčija je islamska država, ki pod 
vodstvom predsednika Abdulaha Güla in 
predsednika vlade Recepa Tayyipa 
Erdoğana, ki pripadata stranki 'Adalet ve 
Kalkınma Partisi' (stranka AK), postaja 
vedno bolj islamska; poleg tega je Turčija 
članica Organizacije islamskega 
sodelovanja, organizacije, ki človekove 
pravice omejuje na šeriatsko pravo;
– Turčija stane EU na milijarde eurov; 
Turčija je od leta 2007 od EU prek 
instrumenta za predpristopno pomoč in 
urada EuropAid že prejela milijarde 
eurov; poleg tega bo Turčija leta 2013 od 
EU prejela skoraj milijardo eurov 
nepovratnih sredstev;
– članstvo Turčije v EU bi pomenilo 
odprte meje s to državo;
– Turčija bo leta 2050 imela več 
prebivalcev kot druge države članice EU; 
kot država članica EU bi Turčija imela 
največjo glasovalno pravico;
– če bo Turčija pristopila k EU, bo ta 
imela meje z Iranom, Irakom in Sirijo; 
tako bodo zunanje meje EU še slabše kot 
doslej;
– Turčija ni evropska država: z 
geografskega vidika se nahaja 95 % 
ozemlja Turčije izven Evrope;
– Turčija je skorumpirana država: v 
skladu z organizacijo Transparency 
International1 je leta 2012 Turčija dosegla 
49 točk na lestvici od 1 so 100, kar 
pomeni, da je zelo skorumpirana;
– posvetnost je v Turčiji pod pritiskom: 
predsednik vlade Erdoğan odločno 
poravnava račune z nekdanjimi 
posvetnimi generali;
– svoboda izražanja je v Turčiji pod 
pritiskom: v skladu s poročilom o turški 
krizi na področju svobode tiska (Turkey's 
Press Freedom Crisis2) v času režima 
predsednika vlade Erdoğana že več časa 
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poteka največje zatiranje novinarjev; 1. 
avgusta 2012 je bilo v Turčiji zaprtih nič 
manj kot 76 novinarjev, ker so zgolj 
opravljali svojo službo novinarja;
– Turčija okupira severni del Cipra, ki je 
država članica EU; poleg tega je Turčija 
med ciprskim predsedstvom EU zamrznila 
predpristopna pogajanja;
– Turčija ne priznava genocida nad 
Armenci; razen tega pa Turčija 
nasprotuje mednarodnemu priznanju 
genocida.
__________________
1

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

Or. nl

Predlog spremembe 379
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 26a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. na podlagi nedavnih izjav visokih 
uradnikov poziva Turčijo, naj začne 
postopek zmanjševanja koncentracije 
orožja v Egejskem morju, da se doseže 
vzporedno turško in grško zmanjšanje; je 
prepričan, da je zmanjševanje obrambnih 
programov bistveno za varčevanje z viri, 
da bi se bolje obravnavala gospodarska 
kriza in okrepili diplomacija ter dobri 
sosedski odnosi in sodelovanje;

Or. el
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Predlog spremembe 380
Sofokles Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 26a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva Turčijo, naj preneha s politiko 
blokade sodelovanja in veta v zvezi 
sčlanstvom Republike Ciper v 
mednarodnih organizacijah;

Or. en

Predlog spremembe 381
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 26b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. poudarja, da so Konvencijo 
Združenih narodov o pomorskem pravu 
podpisale Evropska unija, 27 držav članic 
in vse druge države kandidatke ter da je ta 
konvencija del pravnega reda Evropske 
unije; zato turško vlado poziva, naj brez 
odlašanja podpiše in ratificira to 
konvencijo; opozarja na popolno 
legitimnost izključne ekonomske cone 
Republike Ciper v skladu s to konvencijo; 
obžaluje, da Turčija še naprej deluje proti 
naftnim podjetjem, ki bi sodelovala pri 
raziskavah, ki jih kot del svojih suverenih 
pravic opravlja Republika Ciper in 
objavlja izjave, v katerih grozi s 
povračilnimi ukrepi proti njim;

Or. en
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Predlog spremembe 382
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki 
je na seznamu EU terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost Turčiji in 
družinam številnih žrtev; poziva države 
članice, naj ob tesnem sodelovanju s 
koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 
in Europolom povečajo sodelovanje s 
Turčijo v boju proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Turčijo, 
naj sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma, da bi 
lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 
dvostranskega sodelovanja;

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki 
je na seznamu EU terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost Turčiji in 
družinam številnih žrtev; poziva Turčijo, 
naj sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma;

Or. nl

Predlog spremembe 383
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki 
je na seznamu EU terorističnih 
organizacij, in izraža popolno solidarnost 
Turčiji in družinam številnih žrtev; poziva 
države članice, naj ob tesnem sodelovanju 
s koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja PKK in 
izraža popolno solidarnost Turčiji in 
družinam številnih žrtev; poziva države 
članice, naj ob tesnem sodelovanju s 
koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 
in Europolom povečajo sodelovanje s 
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in Europolom povečajo sodelovanje s 
Turčijo v boju proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Turčijo, naj 
sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma, da bi 
lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 
dvostranskega sodelovanja;

Turčijo v boju proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu, med drugim 
pod pogojem, da ta boj zadeva vse kroge 
turških ekstremistov v Evropi, samo če to 
ni pretveza za resne kršitve človekovih 
pravic, in za zagotovitev, da turški organi 
opredelijo pojem "terorizem" v skladu z 
evropskimi standardi in normami na tem 
področju; poziva Turčijo, naj sprejme 
zakon o varstvu osebnih podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma v 
skladu s Konvencijo 108 Sveta Evrope, da 
se lahko nadalje razvije pravosodno 
sodelovanje z Eurojustom in z državami 
članicami EU;

Or. fr

Predlog spremembe 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki 
je na seznamu EU terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost Turčiji in 
družinam številnih žrtev; poziva države 
članice, naj ob tesnem sodelovanju s 
koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 
in Europolom povečajo sodelovanje s 
Turčijo v boju proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Turčijo, naj 
sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma, da bi 
lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 

27. globoko obžaluje, da so spopadi in 
napadi, povezani s kurdskim konfliktom, 
leta 2012 po ocenah terjali 500 žrtev; 
poudarja, da je kurdski konflikt trenutno 
med najnasilnejšimi, ki potekajo v eni od 
evropskih držav; ponavlja svojo ostro 
obsodbo neprestanega terorističnega nasilja 
PKK, ki je na seznamu EU terorističnih 
organizacij, in izraža popolno solidarnost 
Turčiji in družinam številnih žrtev; 
spodbuja turško vlado in osrednje medije, 
naj se vzdržijo novih pozivov k 
protiteroristični vojni in se namesto tega 
skupaj s Kurdi osredotočijo na dolgoročno 
rešitev konflikta; spodbuja kurdsko 
gibanje, vključno z voditelji PKK, naj 
opustijo nasilje in se javno zavežejo 
realističnim političnim ciljem; poziva 
mednarodne partnerice Turčije, zlasti 
ZDA, Kanado, Združeno kraljestvo, Irsko 
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dvostranskega sodelovanja; in Španijo, naj sodelujejo s turško vlado 
in oblikovalci mnenja in izmenjajo 
izkušnje o tem, kako zmanjšati etnične, 
jezikovne in regionalne napetosti, med 
drugim tudi s programi potovanj za 
funkcionarje, politike in oblikovalce 
mnenja iz vseh vpletenih strani in strank v 
Turčiji; poziva države članice, naj ob 
tesnem sodelovanju s koordinatorjem EU 
za boj proti terorizmu in Europolom 
povečajo sodelovanje s Turčijo v boju proti 
terorizmu in proti nasilnim skrajnim 
turškim skupinam, ki delujejo v Evropi; 
poziva Turčijo, naj spremeni svojo 
definicijo terorizma, da bo ta v skladu z 
definicijo EU in preostalimi 
mednarodnimi normami ter sprejme 
zakon o varstvu podatkov in zakonodajo o 
financiranju terorizma, da bi lahko sklenila 
sporazum o sodelovanju z Europolom in da 
se lahko nadalje razvije pravosodno 
sodelovanje z Eurojustom in z državami 
članicami EU; meni, da bi dodelitev 
uradnika za zveze policije Europolu 
prispevalo k izboljšanju dvostranskega 
sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 385
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki 
je na seznamu EU terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost Turčiji in 
družinam številnih žrtev; poziva države 
članice, naj ob tesnem sodelovanju s 
koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 
in Europolom povečajo sodelovanje s 
Turčijo v boju proti terorizmu in 

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki 
je na seznamu EU terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost Turčiji in 
družinam številnih žrtev; poziva države 
članice, naj ob tesnem sodelovanju s 
koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 
in Europolom povečajo sodelovanje s 
Turčijo v boju proti terorizmu in 
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organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Turčijo, naj 
sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma, da 
bi lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 
dvostranskega sodelovanja;

organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Turčijo, naj 
sprejme zakon o varstvu podatkov, da bi 
lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 
dvostranskega sodelovanja; poziva Turčijo, 
naj sprejme zakonodajo o financiranju 
terorizma, ki bo v skladu s priporočili 
projektne skupine za finančno ukrepanje 
(Financial Action Task Force FATF);

Or. en

Predlog spremembe 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki 
je na seznamu EU terorističnih 
organizacij, in izraža popolno solidarnost 
Turčiji in družinam številnih žrtev; poziva 
države članice, naj ob tesnem sodelovanju 
s koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 
in Europolom povečajo sodelovanje s 
Turčijo v boju proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Turčijo, naj 
sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma, da bi 
lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 
dvostranskega sodelovanja;

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja 
terorističnih organizacij in izraža popolno 
solidarnost Turčiji in družinam številnih 
žrtev; poziva države članice, naj ob tesnem 
sodelovanju s koordinatorjem EU za boj 
proti terorizmu in Europolom povečajo 
sodelovanje s Turčijo v boju proti 
terorizmu in organiziranemu kriminalu kot 
viru financiranja terorizma; poziva Turčijo, 
naj sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma, da bi 
lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 
dvostranskega sodelovanja;
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Or. en

Predlog spremembe 387
Ismail Ertug

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki 
je na seznamu EU terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost Turčiji in 
družinam številnih žrtev; poziva države 
članice, naj ob tesnem sodelovanju s 
koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 
in Europolom povečajo sodelovanje s 
Turčijo v boju proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Turčijo, naj 
sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma, da bi 
lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 
dvostranskega sodelovanja;

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki 
je na seznamu EU terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost Turčiji in 
družinam številnih žrtev; poziva države 
članice, naj ob tesnem sodelovanju s 
koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 
in Europolom, saj se na žalost glavni vir 
financiranja terorističnih organizacij 
nahaja v evropskih državah, povečajo 
sodelovanje s Turčijo v boju proti 
terorizmu in organiziranemu kriminalu kot 
viru financiranja terorizma; poziva Turčijo, 
naj sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma, da bi 
lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 
dvostranskega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 388
Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. ponavlja svojo ostro obsodbo 27. ponavlja svojo ostro obsodbo 
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neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki 
je na seznamu EU terorističnih organizacij, 
in izraža popolno solidarnost Turčiji in 
družinam številnih žrtev; poziva države 
članice, naj ob tesnem sodelovanju s 
koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 
in Europolom povečajo sodelovanje s 
Turčijo v boju proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu kot viru 
financiranja terorizma; poziva Turčijo, naj 
sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma, da bi 
lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 
dvostranskega sodelovanja;

neprestanega terorističnega nasilja tako
PKK, ki je na seznamu EU terorističnih 
organizacij, in drugih terorističnih 
organizacij, ter izraža popolno solidarnost 
Turčiji in družinam številnih žrtev; poziva 
države članice, naj ob tesnem sodelovanju 
s koordinatorjem EU za boj proti terorizmu 
in po potrebi z Europolom povečajo 
sodelovanje s Turčijo v boju proti 
terorizmu in organiziranemu kriminalu kot 
viru financiranja terorizma; poziva Turčijo, 
naj sprejme zakon o varstvu podatkov in 
zakonodajo o financiranju terorizma, da bi 
lahko sklenila sporazum o sodelovanju z 
Europolom in da se lahko nadalje razvije 
pravosodno sodelovanje z Eurojustom in z 
državami članicami EU; meni, da bi 
dodelitev uradnika za zveze policije 
Europolu prispevalo k izboljšanju 
dvostranskega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 389
Zbigniew Ziobro

Predlog resolucije
Odstavek 27 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Turčijo, naj izboljša sodelovanje z 
Gruzijo in Azerbajdžanom glede 
načrtovanih jezov na reki Kura; poudarja, 
da potrebujemo dialog med Turčijo in 
Sirijo o prihodnjem razvoju projekta za 
jugovzhodno Anatolijo;

Or. pl

Predlog spremembe 390
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
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Predlog resolucije
Odstavek 27a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva Turčijo, naj preneha ovirati 
vsa pravna prizadevanja in pobude 
Republike Ciper in tujih podjetij, ki 
zvrtanjem v izključni ekonomski coni 
Republike Ciperiščejo plin in nafto;poziva 
Turčijo, naj preneha kršiti pravni red EU 
in mednarodno pomorsko pravo, ki sta 
nujnidel pristopnih pogajanj z EU, in tako 
spoštuje predpise ter pravni in politični 
značaj države kandidatke, ki bi morala v 
celoti spoštovati suverene pravice vseh 
držav članic, kot to določajo pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči Sircem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 
razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja med EU in Turčijo 
o tem, kako dostaviti razpoložljivo 
človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, 
ki so trenutno na turškem ozemlju ali 
čakajo na njenih mejah;

28. poziva Komisijo, države članice in 
mednarodno skupnost, naj podprejo 
prizadevanja Turčije za spopadanje z vse 
večjo humanitarno razsežnostjo sirske 
krize; poudarja pomen skupnega 
razumevanja med EU in Turčijo o tem, 
kako dostaviti razpoložljivo človekoljubno 
pomoč razseljenim Sircem, ki so trenutno 
na turškem ozemlju ali čakajo na njenih 
mejah;

Or. nl
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Predlog spremembe 392
Zbigniew Ziobro

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči Sircem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 
razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja med EU in Turčijo 
o tem, kako dostaviti razpoložljivo 
človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, 
ki so trenutno na turškem ozemlju ali 
čakajo na njenih mejah;

28. podpira nudenje človekoljubne pomoči 
Turčije Sircem, ki so pobegnili iz države;
poziva Komisijo, države članice in 
mednarodno skupnost, naj podprejo 
prizadevanja Turčije za spopadanje z vse 
večjo humanitarno razsežnostjo sirske 
krize; poudarja pomen skupnega 
razumevanja med EU in Turčijo o tem, 
kako dostaviti razpoložljivo človekoljubno 
pomoč razseljenim Sircem, ki so trenutno 
na turškem ozemlju;

Or. pl

Predlog spremembe 393
Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči Sircem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 
razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja med EU in Turčijo 
o tem, kako dostaviti razpoložljivo 
človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, 
ki so trenutno na turškem ozemlju ali 
čakajo na njenih mejah;

28. podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči beguncem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 
razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja in preglednega 
ravnanja med EU in Turčijo o tem, kako 
dostaviti razpoložljivo človekoljubno 
pomoč razseljenim Sircem, ki so trenutno 
na turškem ozemlju ali čakajo na njenih 
mejah;
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Or. en

Predlog spremembe 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči Sircem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 
razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja med EU in Turčijo 
o tem, kako dostaviti razpoložljivo 
človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, 
ki so trenutno na turškem ozemlju ali 
čakajo na njenih mejah;

28. ugotavlja, da imajo razmere v Siriji, ki 
se naglo slabšajo, večplastne negativne 
učinke na varnost in stabilnost v tej 
regiji;podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči Sircem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 
razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja med EU in Turčijo 
o tem, kako dostaviti razpoložljivo 
človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, 
ki so trenutno na turškem ozemlju ali 
čakajo na njenih mejah;

Or. en

Predlog spremembe 395
Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči Sircem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 

28. podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči Sircem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 



PE504.402v01-00 114/124 AM\926945SL.doc

SL

razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja med EU in Turčijo 
o tem, kako dostaviti razpoložljivo 
človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, 
ki so trenutno na turškem ozemlju ali 
čakajo na njenih mejah;

razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja med EU in Turčijo 
o tem, kako dostaviti razpoložljivo 
človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, 
ki so trenutno na turškem ozemlju ali 
čakajo na njenih mejah; poudarja, da bi si 
morali EU in Turčija poleg humanitarne 
pomoči dejavno prizadevati za pripravo 
skupne strateške vizije, kako okrepiti 
mehanizme, s katerimi bi ustavili krizo v 
Siriji,

Or. en

Predlog spremembe 396
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči Sircem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 
razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja med EU in Turčijo 
o tem, kako dostaviti razpoložljivo 
človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, 
ki so trenutno na turškem ozemlju ali 
čakajo na njenih mejah;

28. podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči vedno večjemu 
številu Sircev, ki so pobegnili iz države; 
poziva Komisijo, države članice in 
mednarodno skupnost, naj še bolj podprejo 
prizadevanja Turčije za spopadanje z vse 
večjo humanitarno razsežnostjo sirske 
krize; poudarja pomen skupnega 
razumevanja med EU in Turčijo o tem, 
kako dostaviti razpoložljivo človekoljubno 
pomoč razseljenim Sircem, ki so trenutno 
na turškem ozemlju ali čakajo na njenih 
mejah;

Or. en

Predlog spremembe 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. podpira zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči Sircem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 
razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja med EU in Turčijo 
o tem, kako dostaviti razpoložljivo 
človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, 
ki so trenutno na turškem ozemlju ali 
čakajo na njenih mejah;

28. podpira politično zavezanost Turčije 
demokratičnim silam v Siriji in nudenje 
človekoljubne pomoči Sircem, ki so 
pobegnili iz države; poziva Komisijo, 
države članice in mednarodno skupnost, 
naj podprejo prizadevanja Turčije za 
spopadanje z vse večjo humanitarno 
razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen 
skupnega razumevanja med EU in Turčijo 
o tem, kako dostaviti razpoložljivo 
človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, 
ki so trenutno na turškem ozemlju ali 
čakajo na njenih mejah;

Or. de

Predlog spremembe 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 28a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva Turčijo, naj uporabi svoj vpliv 
v regiji in v islamskem svetu za zgodnjo 
prekinitev ognja v Siriji, kar je predpogoj 
za prenehanje pobijanja in za dosego 
politične rešitve za notranji konflikt v 
Siriji, da se tako zagotovi, da se na 
ozemlju Turčije oziroma preko njega ne 
ponudi nobena oblika vojaške podpore za 
strani sirskega konflikta; glede tega 
poudarja zavezujočo naravo embarga EU 
na orožje za Sirijo;

Or. de

Predlog spremembe 399
Willy Meyer
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Predlog resolucije
Odstavek 28a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da se je z Natovo namestitvijo 
raket Patriot na turško mejo s Sirijo še 
povečala napetost, kar bi lahko imelo 
nepredvidljive posledice, in poziva k 
takojšnjemu umiku raket;

Or. en

Predlog spremembe 400
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskiih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti 
razmišljati o tem, da bi se odprla 
pogajanja o poglavju 15 o energiji, da bi 
se spodbudil strateški dialog o energiji med 
EU in Turčijo;

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije poglobiti 
strateški dialog o energiji med EU in 
Turčijo;

Or. de

Predlog spremembe 401
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 

29. pozdravlja sodelovanje med EU in 
Turčijo o številnih pomembnih energetskih
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pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti 
razmišljati o tem, da bi se odprla 
pogajanja o poglavju 15 o energiji, da bi 
se spodbudil strateški dialog o energiji 
med EU in Turčijo;

vprašanjih in poziva Turčijo, naj se zaveže 
k temu sodelovanju;

Or. en

Predlog spremembe 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander grof Lambsdorfski, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti razmišljati 
o tem, da bi se odprla pogajanja o poglavju 
15 o energiji, da bi se spodbudil strateški 
dialog o energiji med EU in Turčijo;

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
spodbuja Turčijo, naj ostane zavezana k 
temu sodelovanju; pozdravlja srečanje 
usmerjevalne skupine v Ankari 14. 
februarja 2013; meni, da bi bilo treba 
glede na strateško vlogo Turčije in bogatih 
vetrnih, sončnih in geotermalnih 
energetskih virov razmišljati o tem, da bi 
se odprla pogajanja o poglavju 15 o 
energiji, da bi se spodbudil strateški dialog 
o energiji med EU in Turčijo; meni, da bi 
moralo okrepljeno sodelovanje med EU in 
Turčijo na energetskem področju, pa tudi 
morebitna pogajanja o 15. poglavju, 
spodbuditi razvoj potenciala energije iz 
obnovljivih virov in infrastrukturo za 
čezmejni prenos električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskiih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti 
razmišljati o tem, da bi se odprla 
pogajanja o poglavju 15 o energiji, da bi 
se spodbudil strateški dialog o energiji 
med EU in Turčijo;

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju;

Or. nl

Predlog spremembe 404
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskiih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti 
razmišljati o tem, da bi se odprla 
pogajanja o poglavju 15 o energiji, da bi 
se spodbudil strateški dialog o energiji 
med EU in Turčijo;

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju;

Or. nl

Predlog spremembe 405
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti razmišljati 
o tem, da bi se odprla pogajanja o poglavju 
15 o energiji, da bi se spodbudil strateški 
dialog o energiji med EU in Turčijo;

29. pozdravlja sodelovanje med EU in 
Turčijo o številnih pomembnih energetskih
vprašanjih in poziva Turčijo, naj se zaveže 
k temu sodelovanju; meni, da bi bilo treba 
glede na strateško vlogo Turčije začeti 
razmišljati o tem, da bi se odprla pogajanja 
o poglavju 15 o energiji, da bi se spodbudil 
strateški dialog o energiji med EU in 
Turčijo, če se bo turška vlada zavezala k 
temu, da bo prenehala kršiti suverene 
pravice sosednjih držav in v celoti 
spoštovala Konvencijo ZN o pomorskem 
pravu;

Or. en

Predlog spremembe 406
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti 
razmišljati o tem, da bi se odprla 
pogajanja o poglavju 15 o energiji, da bi 
se spodbudil strateški dialog o energiji 
med EU in Turčijo;

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju;

Or. en
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Predlog spremembe 407
Sofokles Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti razmišljati 
o tem, da bi se odprla pogajanja o poglavju 
15 o energiji, da bi se spodbudil strateški 
dialog o energiji med EU in Turčijo;

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti razmišljati 
o tem, da bi se odprla pogajanja o poglavju 
15 o energiji, da bi se spodbudil strateški 
dialog o energiji med EU in Turčijo, ko bo 
Turčija izpolnila obveznost glede podpisa 
in ratifikacije Konvencije ZN o 
pomorskem pravu in spoštovanja 
suverenih pravic vseh držav članic EU;

Or. en

Predlog spremembe 408
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti razmišljati 
o tem, da bi se odprla pogajanja o poglavju 
15 o energiji, da bi se spodbudil strateški 
dialog o energiji med EU in Turčijo;

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti razmišljati 
o tem, da bi se odprla pogajanja o poglavju 
15 o energiji, da bi se spodbudil strateški 
dialog o energiji med EU in Turčijo; 
poudarja, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje o strategiji za energetske 
koridorje EU proti vzhodni in srednji 
Evropi;
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Or. en

Predlog spremembe 409
Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides)

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti razmišljati 
o tem, da bi se odprla pogajanja o poglavju 
15 o energiji, da bi se spodbudil strateški 
dialog o energiji med EU in Turčijo;

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije, vendar tudi na 
podlagi mednarodnega prava in 
Konvencije ZN o pomorskem pravu, začeti 
razmišljati o tem, da bi se odprla pogajanja 
o poglavju 15 o energiji, da bi se spodbudil 
strateški dialog o energiji med EU in 
Turčijo;

Or. en

Predlog spremembe 410
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj se zaveže k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti razmišljati 
o tem, da bi se odprla pogajanja o poglavju 
15 o energiji, da bi se spodbudil strateški 
dialog o energiji med EU in Turčijo;

29. pozdravlja odločitev o povečanju 
sodelovanja med EU in Turčijo o številnih 
pomembnih energetskih vprašanjih in 
poziva Turčijo, naj ostane zavezana k temu 
sodelovanju; meni, da bi bilo treba glede 
na strateško vlogo Turčije začeti razmišljati 
o tem, da bi se odprla pogajanja o poglavju 
15 o energiji, da bi se spodbudil strateški 
dialog o energiji med EU in Turčijo;

Or. en
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Predlog spremembe 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Predlog resolucije
Odstavek 29a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. meni, da je Turčija pomembna 
partnerica v črnomorski regiji, ki je 
strateškega pomena za EU; spodbuja 
Turčijo, naj dodatno podpre izvajanje 
politik in programov EU v tej regiji ter k 
temu dejavno prispeva;

Or. en

Predlog spremembe 412
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 29a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poudarja, da je pomembno, da se 
odpre 19. poglavje pristopnih pogajanj o 
socialni politiki in zaposlovanju, in 
Turčijo poziva, naj poskrbi za to, da se 
bodo v celoti spoštovale sindikalne pravice 
skladno s standardi EU in Mednarodne 
organizacije dela, zlasti glede pravice do 
organiziranja, pravice do stavke in 
pravice do kolektivnih pogajanj, pri čemer 
seupošteva enakost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 413
Boris Zala
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Predlog resolucije
Odstavek 29a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poudarja, da tesnejše dvostransko 
sodelovanje pri regionalnih zadevah ni 
samo stvar skupnih interesov in 
medsebojnega učinka virov, ampak tudi 
strateška nujnost, zlasti glede na arabsko 
pomlad; poziva Svet, Komisijo, ESZD in 
turško vlado, naj premostijo nerešene 
spore in v duhu pozitivnega razpleta za 
pospešen pristop Turčije to državo bolj 
vsebinsko vključijo v institucionalni okvir 
zunanjega delovanja, obrambe in 
sosedske politike; meni, da bi morali 
Ankaro, kadar koli je to primerno, 
povabiti k sodelovanju v strukturah 
evropske sosedske politike, tudi k 
sodelovanju v projektni skupini, ki je bila 
ustanovljena s Tunizijo, Egiptom in 
preostalimi državami južnega sosedstva;

Or. en

Predlog spremembe 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj še naprej podpira 
organizacije civilne družbe in dejavnosti 
„od ljudi za ljudi” z ustreznim 
financiranjem dialoga civilne družbe, 
evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice ter programov 
vseživljenjskega učenja, vključno z 
dejavnostmi, povezanimi s kulturo in 
mediji;

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 415
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo, naj še naprej podpira 
organizacije civilne družbe in dejavnosti 
„od ljudi za ljudi” z ustreznim 
financiranjem dialoga civilne družbe, 
evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice ter programov 
vseživljenjskega učenja, vključno z 
dejavnostmi, povezanimi s kulturo in 
mediji;

črtano

Or. nl


