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28.6.2017 A8-0234/1 

Pozměňovací návrh  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že dobré vztahy mezi 

EU a Tureckem mají strategický význam 

a spolupráce EU a Turecka má při zvládání 

výzev, kterým obě strany čelí, vysokou 

přidanou hodnotu; uznává, že od zahájení 

přístupových jednání v roce 2004 prošly 

Turecko i EU vlastními procesy vnitřní 

transformace; vyjadřuje politování nad 

tím, že nástroje předvstupní pomoci 

nebyly v plném rozsahu využity, 
v oblastech právního státu a lidských práv, 

které jsou ústřední součástí kodaňských 

kritérií, došlo k úpadku, a že plné 

začlenění Turecka do EU ztratilo 

v posledních letech podporu veřejnosti na 

obou stranách; je nadále odhodlán ke 

spolupráci a zachování konstruktivního 

a otevřeného dialogu s tureckou vládou 

v zájmu řešení společných úkolů 

a sdílených priorit, jako jsou regionální 

stabilita, situace v Sýrii, migrace 

a bezpečnost; 

3. zdůrazňuje, že dobré vztahy mezi 

EU a Tureckem mají strategický význam 

a spolupráce EU a Turecka má při zvládání 

výzev, kterým obě strany čelí, vysokou 

přidanou hodnotu; uznává, že od zahájení 

přístupových jednání v roce 2004 prošly 

Turecko i EU vlastními procesy vnitřní 

transformace; konstatuje, že došlo 

k úpadku v oblastech právního státu 

a lidských práv; zdůrazňuje, že plné 

začlenění Turecka do EU ztratilo 

v posledních letech podporu veřejnosti na 

obou stranách; je nadále odhodlán ke 

spolupráci a zachování konstruktivního 

a otevřeného dialogu s tureckou vládou 

v zájmu řešení společných úkolů 

a sdílených priorit, jako jsou regionální 

stabilita, situace v Sýrii, migrace 

a bezpečnost; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Pozměňovací návrh  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. připomíná svůj postoj z listopadu 

2016 o zmrazení přístupového procesu 

s Tureckem; 

7. připomíná svůj postoj z listopadu 

2016 o zmrazení přístupového procesu 

s Tureckem; vyzývá, v reakci na situaci 

v Turecku a na klesající podporu plné 

integraci na obou stranách, k trvalému 

ukončení přístupového procesu Turecka; 

Or. en 



 

AM\1129553CS.docx  PE605.568v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.6.2017 A8-0234/3 

Pozměňovací návrh  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

v souladu s rámcem pro jednání okamžitě 

pozastavily přístupová jednání s Tureckem 

v případě, že bude balíček ústavních změn 

uplatňován v nezměněné podobě; 

s ohledem na připomínky Benátské komise 

k reformě ústavy zdůrazňuje, že 

navrhované ústavní změny nerespektují 

základní zásady dělby moci a nezajišťují 

odpovídající systém brzd a protivah 

a nejsou v souladu s kodaňskými kritérii; 

vyzývá Komisi, členské státy a Turecko, 

aby zahájily otevřenou a upřímnou 

diskusi o oblastech společného zájmu, ve 

kterých by byla možná intenzivnější 

spolupráce; zdůrazňuje, že veškeré 

politické vztahy mezi EU a Tureckem se 

měly zakládat na ustanoveních 

o podmíněnosti týkajících se dodržování 

zásad demokracie, právního státu 

a základních práv; 

8. vyzývá k okamžitému a trvalému 

pozastavení přístupových jednání 

s Tureckem s ohledem na připomínky 

Benátské komise k reformě ústavy 

zdůrazňuje, že navrhované ústavní změny 

nerespektují základní zásady dělby moci 

a nezajišťují odpovídající systém brzd 

a protivah; zdůrazňuje, že veškeré politické 

vztahy mezi EU a Tureckem se měly 

zakládat na ustanoveních o podmíněnosti 

týkajících se dodržování zásad demokracie, 

právního státu a základních práv; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Pozměňovací návrh  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. konstatuje, že uvolnění vízového 

režimu má pro turecké obyvatele, zejména 

podnikatele a osoby tureckého původu 

žijící v EU, mimořádný význam a že posílí 

mezilidské kontakty; vyzývá tureckou 

vládu, aby v plné míře splnila zbývající 

konečná kritéria, jak je uvedeno v plánu 

pro liberalizaci vízového režimu; 

zdůrazňuje, že přezkum tureckých 

právních předpisů v oblasti boje proti 

terorismu je základní podmínkou 

k zajištění základních práv a svobod a že 

vízový režim bude moci být uvolněn až 

tehdy, kdy budou všechna tato kritéria 

splněna;  

23. vyzývá k pozastavení uvolnění 

vízového režimu pro Turecko; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Pozměňovací návrh  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby při přípravě 

hodnocení v polovině období týkajícího se 

prostředků z nástroje předvstupní pomoci 

(NPP) v roce 2017 přihlížela k 

nejnovějšímu vývoji v Turecku a aby 

pozastavila veškeré prostředky předvstupní 

pomoci, pokud budou ukončena 

přístupová jednání; vyzývá Komisi, aby 

v případě, že tento scénář nastane, použila 

tyto prostředky na přímou podporu 

turecké občanské společnosti a uprchlíků 

v Turecku a aby více investovala do 

programů mezilidské výměny, jako je 

např. program Erasmus+ pro studenty, 

akademické pracovníky a novináře; 

25. vyzývá k trvalému pozastavení 

vyplácení prostředků předvstupní pomoci; 

potvrzuje, že by tyto prostředky měly být 

vráceny daňovým poplatníkům členských 

států; 

Or. en 

 

 


