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28.6.2017 A8-0234/6 

Pozměňovací návrh  6 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 11 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na informace 

zpravodajských služeb EU a členských 

států, podle nichž neexistují přesvědčivé 

důkazy o tom, že by Fethullah Gülen 

zosnoval nezdařený pokus o převrat, k 

němuž došlo dne 15. července 2016, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Pozměňovací návrh  7 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 12 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na skutečnost, že 

záležitost Turecka byla předána Radě 

bezpečnosti OSN, jelikož Turecko porušilo 

zásady právního státu vyplývající z 

mezinárodního práva, když na základě 

zákonů o výjimečném stavu zatklo soudce 

Aydina Sedafa Akaye, ačkoliv jako člen 

mezinárodních trestních tribunálů OSN 

pro bývalou Jugoslávii a Rwandu požívá 

diplomatické imunity, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Pozměňovací návrh  8 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje však, že opatření přijatá 

během výjimečného stavu měla 

dalekosáhlé, nepřiměřené a dlouhodobé 

nepříznivé důsledky pro značnou část 

občanů, i pokud jde o ochranu základních 

svobod v zemi; odsuzuje hromadné 

propouštění státních úředníků, hromadné 

likvidace sdělovacích prostředků, zatýkání 

poslanců, novinářů, akademických 

pracovníků, soudců, obránců lidských práv, 

volených i nevolených úředních osob, 

příslušníků bezpečnostních služeb a 

běžných občanů, únosy a údajné mizení 

osob a zabavování nebo znárodňování 

soukromých společností, majetku a 

cestovních pasů, uzavření stovek škol a 

více než desítky univerzit a zákaz 

cestování pro desítky tisíc tureckých 

občanů na základě mimořádných 

legislativních opatření bez individuálních 

rozhodnutí a bez možnosti včasného 

přezkoumání před soudem; je znepokojen 

konfiskacemi a v některých případech i 

znárodňováním tureckých soukromých 

společností a podniků; požaduje, aby byli 

okamžitě a bezpodmínečně propuštěni 

všichni vězni zadržovaní bez důkazů o 

individuálním podílu na spáchání trestného 

činu; v této souvislosti lituje, že došlo k 

vážnému narušení legislativních pravomocí 

parlamentu; 

2. zdůrazňuje však, že opatření přijatá 

během výjimečného stavu mají 

dalekosáhlé, nepřiměřené a dlouhodobé 

nepříznivé důsledky pro značnou část 

občanů, i pokud jde o ochranu základních 

svobod v zemi; odsuzuje hromadné 

propouštění státních úředníků, hromadné 

likvidace sdělovacích prostředků, zatýkání 

poslanců, novinářů, akademických 

pracovníků, soudců, obránců lidských práv, 

volených i nevolených úředních osob, 

příslušníků bezpečnostních služeb a 

běžných občanů, únosy a údajné mizení 

osob a zabavování nebo znárodňování 

soukromých společností, majetku a 

cestovních pasů, uzavření stovek škol a 

více než desítky univerzit a zákaz 

cestování pro desítky tisíc tureckých 

občanů na základě mimořádných 

legislativních opatření bez individuálních 

rozhodnutí a bez možnosti včasného 

přezkoumání před soudem; je znepokojen 

konfiskacemi a v některých případech i 

znárodňováním tureckých soukromých 

společností a podniků; požaduje, aby byli 

okamžitě a bezpodmínečně propuštěni 

všichni vězni zadržovaní bez důkazů o 

individuálním podílu na spáchání trestného 

činu; v této souvislosti lituje, že došlo k 

vážnému narušení legislativních pravomocí 

parlamentu; 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Pozměňovací návrh  9 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. s politováním konstatuje, že 

neúměrná opatření přijatá po vyhlášení 

výjimečného stavu, včetně zadržování, 

propouštění, zatýkání a konfiskace 

majetku, byla zaměřena nejen na tisíce lidí, 

kteří jsou údajnými členy/podporovateli 

Gülenova hnutí, ale i na opozici obecně, a 

zejména na opoziční politické strany; stále 

čeká na přesvědčivé důkazy týkající se 

pachatelů pokusu o převrat; rozhodně 

odsuzuje uvěznění 11 poslanců lidové 

demokratické strany (HDP) včetně 

spolupředsedů strany Figeny 

Yuksekdagové a Selahattina Demirtase 

a 90 kurdských starostů měst a obcí, stejně 

jako razie v sídle HDP; naléhavě vyzývá 

tureckou vládu, aby výjimečný stav 

bezodkladně zrušila; varuje před 

zneužíváním protiteroristických opatření k 

legitimizaci potlačování lidských práv; 

9. lituje skutečnosti, že neúměrná 

opatření přijatá po vyhlášení výjimečného 

stavu, včetně zadržování, propouštění, 

zatýkání a konfiskace majetku, byla 

zaměřena na statisíce lidí, kteří jsou 

údajnými členy/podporovateli Gülenova 

hnutí, jakož i na opozici obecně, a zejména 

na opoziční politické strany; stále čeká na 

přesvědčivé důkazy týkající se pachatelů 

pokusu o převrat; rozhodně odsuzuje 

uvěznění 11 poslanců lidové demokratické 

strany (HDP) včetně spolupředsedů strany 

Figeny Yuksekdagové a Selahattina 

Demirtase a 90 kurdských starostů měst a 

obcí, stejně jako razie v sídle HDP; 

naléhavě vyzývá tureckou vládu, aby 

výjimečný stav bezodkladně zrušila; varuje 

před zneužíváním protiteroristických 

opatření k legitimizaci potlačování 

lidských práv; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Pozměňovací návrh  10 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vyzývá k prohloubení vztahů mezi 

EU a Tureckem v klíčových oblastech 

společného zájmu, jako je boj proti 

terorismu, migrace, energetika, 

hospodářství a obchod, a připomíná, že 

dialog a spolupráci je třeba zachovat a 

podporovat; domnívá se, že spolupráce 

mezi EU a Tureckem v těchto oblastech 

představuje investici do stability 

a prosperity Turecka i EU, za předpokladu, 

že je založena na dodržování závazků v 

oblasti základních práv a základních 

svobod obou stran; je přesvědčen, že 

spolupráce mezi členy občanské 

společnosti má zásadní význam, a naléhavě 

vyzývá k zintenzivnění těchto kontaktů; 

20. vyzývá k pokračování ve vztazích 

mezi EU a Tureckem v klíčových 

oblastech společného zájmu a připomíná, 

že dialog a spolupráci je třeba zachovat a 

podporovat; domnívá se, že spolupráce 

mezi EU a Tureckem představuje investici 

do stability a prosperity Turecka i EU, za 

předpokladu, že je založena na dodržování 

závazků v oblasti základních práv a 

základních svobod obou stran; je 

přesvědčen, že spolupráce mezi členy 

občanské společnosti má zásadní význam, 

a naléhavě vyzývá k zintenzivnění těchto 

kontaktů; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Pozměňovací návrh  11 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. je přesvědčen, že posílení 

obchodních vztahů by mohlo přinést 

konkrétní prospěch občanům Turecka 

i EU, a proto ve světle stávajících 

nedostatků celní unie podporuje návrh 

Komise na zahájení jednání o její 

modernizaci; opakuje, že EU je hlavním 

obchodním partnerem Turecka a že dvě 

třetiny přímých zahraničních investic 

v Turecku pocházejí z členských států EU; 

rovněž zdůrazňuje hospodářský význam 

Turecka – jakožto rostoucího trhu – pro 

EU; považuje za zásadní účast sociálních 

partnerů na jednáních; vyzývá Komisi, 

aby do modernizované celní unie mezi 

Tureckem a EU začlenila doložku o 

lidských právech a základních svobodách, 

tak aby se lidská práva a základní svobody 

staly základní podmínkou; připomíná, že 

celní unie může dosáhnout svého plného 

potenciálu, pouze pokud Turecko plně 

provede dodatkový protokol ve vztahu ke 

všem členským státům; bere na vědomí 

závěr Komise, že pokud by Turecko 

odstranilo překážky pro fungování celní 

unie, došlo by k podnícení další obchodní 

integrace s EU; 

22. je přesvědčen, že posílení 

obchodních vztahů by mohlo přinést 

konkrétní prospěch občanům Turecka 

i EU; nicméně nesouhlasí s návrhem 

Komise na zahájení jednání 

o modernizaci celní unie, dokud v Turecku 

nedojde k výraznému zlepšení v oblasti 

lidských práv a základních svobod; 

opakuje, že EU je hlavním obchodním 

partnerem Turecka a že dvě třetiny 

přímých zahraničních investic v Turecku 

pocházejí z členských států EU; rovněž 

zdůrazňuje hospodářský význam Turecka – 

jakožto rostoucího trhu – pro EU; považuje 

za zásadní zapojení sociálních partnerů; 

vyzývá Komisi, aby do jakékoli budoucí 

modernizované celní unie mezi Tureckem 

a EU začlenila doložku o lidských právech 

a základních svobodách, tak aby se lidská 

práva a základní svobody staly základní 

podmínkou; připomíná, že celní unie může 

dosáhnout svého plného potenciálu, pouze 

pokud Turecko plně provede dodatkový 

protokol ve vztahu ke všem členským 

státům; bere na vědomí závěr Komise, že 

pokud by Turecko odstranilo překážky pro 

fungování celní unie, došlo by k podnícení 

další obchodní integrace s EU; 

Or. en 



 

AM\1129554CS.docx  PE605.568v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.6.2017 A8-0234/12 

Pozměňovací návrh  12 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 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; vyzývá všechny země, 

a především členské státy EU, aby 

nereagovaly na žádosti o vydání osob 

týkající se jednotlivců obviněných z 

napojení na Gülenovo hnutí;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Pozměňovací návrh  13 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. co nejrozhodněji odsuzuje všechny 

teroristické útoky spáchané v Turecku 

a stojí pevně po boku tureckého 

obyvatelstva ve společném boji proti 

terorismu; bere na vědomí dvoustranné 

vztahy mezi členskými státy EU 

a Tureckem při spolupráci v boji proti 

terorismu v souvislosti se „zahraničními 

bojovníky“; zdůrazňuje, že silná 

spolupráce mezi Europolem a tureckými 

donucovacími orgány je klíčem k 

účinnému boji proti terorismu; znovu 

opakuje své odsouzení návratu Kurdské 

strany pracujících (PKK), která je od roku 

2002 zařazena na seznam teroristických 

organizací EU, k násilí, a naléhavě ji 

vyzývá, aby složila zbraně a aby k 

vyjádření svých očekávání používala 

mírové a právní prostředky; zdůrazňuje, že 

mírové řešení kurdské otázky je rovněž 

potřebné pro demokratickou budoucnost 

Turecka a že bude moci být dosaženo 

pouze tehdy, budou-li do něj zapojeny 

všechny strany a demokratické síly; vyzývá 

k obnovení jednání s cílem dosáhnout 

komplexního a udržitelného řešení kurdské 

otázky; vyzývá členské státy, aby 

vymáhaly právní předpisy zakazující 

používání znaků a symbolů organizací 

zařazených na seznam teroristických 

organizací EU; 

26. co nejrozhodněji odsuzuje všechny 

teroristické útoky spáchané v Turecku 

a stojí pevně po boku tureckého 

obyvatelstva ve společném boji proti 

terorismu; bere na vědomí dvoustranné 

vztahy mezi členskými státy EU 

a Tureckem při spolupráci v boji proti 

terorismu v souvislosti se „zahraničními 

bojovníky“; zdůrazňuje, že silná 

spolupráce mezi Europolem a tureckými 

donucovacími orgány je klíčem k 

účinnému boji proti terorismu; vyjadřuje 

hluboké zklamání z návratu k násilí na 

jihovýchodě, opakuje, že tento návrat k 

násilí odsuzuje, a naléhavě vyzývá 

Kurdskou stranu pracujících (PKK), aby 

složila zbraně a aby k vyjádření svých 

očekávání používala mírové a právní 

prostředky; zdůrazňuje, že mírové řešení 

kurdské otázky je rovněž potřebné pro 

demokratickou budoucnost Turecka a že 

bude moci být dosaženo pouze tehdy, 

budou-li do něj zapojeny všechny strany a 

demokratické síly; vyzývá k obnovení 

jednání s cílem dosáhnout komplexního a 

udržitelného řešení kurdské otázky; vyzývá 

členské státy, aby vymáhaly právní 

předpisy zakazující používání znaků a 

symbolů organizací zařazených na seznam 

teroristických organizací EU; 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Pozměňovací návrh  14 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Turecko, aby chránilo práva 

nejzranitelnějších skupin a příslušníků 

menšin; lituje, že pochody LGBTI v 

Ankaře a Istanbulu byly už druhý rok po 

sobě zakázány; je zvláště znepokojen 

genderově podmíněným násilím, 

diskriminací, verbálními projevy nenávisti 

vůči menšinám, nenávistně motivovanými 

trestnými činy a porušováním lidských 

práv osob LGBTI; vyzývá Turecko, aby 

přijalo přiměřená opatření k zajištění 

prevence a trestání nenávistných výroků 

nebo trestných činů namířených proti 

menšinám; vyzývá Turecko, aby 

harmonizovalo své vnitrostátní právní 

předpisy s Istanbulskou úmluvou Rady 

Evropy, kterou ratifikovalo v roce 2014; 

vítá vládní státní strategii a akční plán pro 

Romy a vyzývá tureckou vládu, aby 

zahájila uplatňování této strategie a aby 

vytvořila mechanismus sledování a 

hodnocení; vyzývá úřady, aby řešily 

klíčové překážky sociálního začleňování 

Romů; vyzývá Turecko, aby všem 

občanům zajistilo plnou rovnoprávnost a 

vyřešilo problémy, s nimiž se potýkají 

příslušníci menšin, zejména v souvislosti 

se vzděláváním a jejich majetkovými 

právy; konstatuje, že v souladu s 

kodaňskými kritérii by měly mít menšiny 

také právo vzdělávat se na veřejných 

17. vyzývá Turecko, aby chránilo práva 

nejzranitelnějších skupin a příslušníků 

menšin; lituje, že pochody LGBTI v 

Ankaře a Istanbulu byly už třetí rok po 

sobě zakázány a že byly potlačovány a 

jejich účastníci čelili násilí ze strany 

policie; je zvláště znepokojen genderově 

podmíněným násilím, diskriminací, 

verbálními projevy nenávisti vůči 

menšinám, nenávistně motivovanými 

trestnými činy a porušováním lidských 

práv osob LGBTI; vyzývá Turecko, aby 

přijalo přiměřená opatření k zajištění 

prevence a trestání nenávistných výroků 

nebo trestných činů namířených proti 

menšinám; vyzývá Turecko, aby 

harmonizovalo své vnitrostátní právní 

předpisy s Istanbulskou úmluvou Rady 

Evropy, kterou ratifikovalo v roce 2014; 

vítá vládní státní strategii a akční plán pro 

Romy a vyzývá tureckou vládu, aby 

zahájila uplatňování této strategie a aby 

vytvořila mechanismus sledování a 

hodnocení; vyzývá úřady, aby řešily 

klíčové překážky sociálního začleňování 

Romů; vyzývá Turecko, aby všem 

občanům zajistilo plnou rovnoprávnost a 

vyřešilo problémy, s nimiž se potýkají 

příslušníci menšin, zejména v souvislosti 

se vzděláváním a jejich majetkovými 

právy; konstatuje, že v souladu s 
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školách ve svém rodném jazyce; 

připomíná, že je třeba uplatňovat usnesení 

Parlamentního shromáždění Rady Evropy 

o ostrovech Imbros a Tenedos, a vyzývá 

Turecko, aby podpořilo vystěhovalecké 

rodiny z této menšiny, které se chtějí na 

tyto ostrovy vrátit; vítá otevření řecké 

menšinové školy na ostrově Imbros, což 

vnímá jako pozitivní krok; 

kodaňskými kritérii by měly mít menšiny 

také právo vzdělávat se na veřejných 

školách ve svém rodném jazyce; 

připomíná, že je třeba uplatňovat usnesení 

Parlamentního shromáždění Rady Evropy 

o ostrovech Imbros a Tenedos, a vyzývá 

Turecko, aby podpořilo vystěhovalecké 

rodiny z této menšiny, které se chtějí na 

tyto ostrovy vrátit; vítá otevření řecké 

menšinové školy na ostrově Imbros, což 

vnímá jako pozitivní krok; 

Or. en 

 

 


