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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Ria Oomen-Ruijten
v mene poslaneckého klubu PPE
Raimon Obiols
v mene skupiny S&D
Návrh uznesenia
Ria Oomen-Ruijten
v mene Výboru pre zahraničné veci
Správa o pokroku Turecka za rok 2011

B7-0189/2012

Návrh uznesenia
Odsek 22
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22. vyjadruje podporu novému prístupu,
ktorý Komisia zaujala s cieľom riešiť
otázky súvisiace so súdnictvom,
základnými právami, spravodlivosťou
a vnútornými vecami na začiatku procesu
rokovaní, podľa ktorého sa príslušné
kapitoly otvoria na základe jasných
a podrobných akčných plánov a uzatvoria
až na základe skutočne preukázateľných
výsledkov; domnieva sa, že vzhľadom na
skutočnosť, že najdôležitejšie je
pokračovať v reforme súdneho systému
Turecka a v plnej miere dodržiavať ľudské
práva a základné slobody, najmä slobodu
prejavu a slobodu tlače, by sa malo
vynaložiť obnovené úsilie na predloženie
správy o preverovaní kapitoly 23
o súdnictve a základných právach; vyzýva
Komisiu, aby zvážila vykonanie krokov
vedúcich k otvoreniu kapitoly 24
o spravodlivosti a vnútorných veciach;

22. vyjadruje podporu novému prístupu,
ktorý Komisia zaujala s cieľom riešiť
otázky súvisiace so súdnictvom,
základnými právami, spravodlivosťou
a vnútornými vecami na začiatku procesu
rokovaní, podľa ktorého sa príslušné
kapitoly otvoria na základe jasných
a podrobných akčných plánov a uzatvoria
až na základe skutočne preukázateľných
výsledkov; domnieva sa, že vzhľadom na
skutočnosť, že najdôležitejšie je
pokračovať v reforme súdneho systému
Turecka a v plnej miere dodržiavať ľudské
práva a základné slobody, najmä slobodu
prejavu a slobodu tlače, by sa malo
vynaložiť obnovené úsilie na predloženie
správy o preverovaní kapitoly 23
o súdnictve a základných právach; vyzýva
Komisiu, aby v súlade s pozitívnym
programom zvážila vykonanie krokov
vedúcich k otvoreniu kapitoly 24
o spravodlivosti a vnútorných veciach;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Ria Oomen-Ruijten
v mene poslaneckého klubu PPE
Raimon Obiols
v mene skupiny S&D
Návrh uznesenia
Ria Oomen-Ruijten
v mene Výboru pre zahraničné veci
Správa o pokroku Turecka za rok 2011
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Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
28a. vyzýva tureckú vládu, aby dodržala
svoj záväzok usilovať sa o vysokú mieru
školskej dochádzky a zabezpečila, aby
nová reforma vzdelávania odrážala
potrebu udržať deti, najmä dievčatá vo
vidieckych oblastiach, v školskom systéme
nad rámec povinnej školskej dochádzky,
ako aj potrebu dať deťom príležitosť
rozhodovať sa o dráhe svojho vzdelávania
vo veku, keď sú schopné prijímať
uvedomelé rozhodnutia;
Or. en

AM\897210SK.doc

SK

PE486.731v01-00
Zjednotení v rozmanitosti

SK

