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28.6.2017 A8-0234/6 

Tarkistus  6 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 11 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon EU:n ja 

jäsenvaltioiden tiedustelupalvelujen 

tiedot, joiden mukaan ei ole vakuuttavaa 

näyttöä siitä, että Fethullah Gülen olisi 

ollut 15. heinäkuuta 2016 tehdyn 

epäonnistuneen vallankaappausyrityksen 

takana, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Tarkistus  7 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 12 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon, että Turkin 

tapaus annettiin YK:n 

turvallisuusneuvoston käsiteltäväksi 

kansainvälisen oikeusvaltioperiaatteen 

loukkauksen vuoksi tuomari Aydin Sefa 

Akayn tapauksessa, ja ottaa huomioon, 

että hänet pidätettiin, vaikka hän nauttii 

diplomaattista koskemattomuutta 

toimiessaan entisen Jugoslavian ja 

Ruandan rikoksia tutkivien YK:n 

tuomioistuinten jäsenenä; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Tarkistus  8 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa kuitenkin, että 

poikkeustilan nojalla toteutetuilla 

toimenpiteillä oli laajoja, suhteettomia ja 

pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia suureen 

määrään kansalaisia sekä perusvapauksien 

suojeluun maassa; tuomitsee virkamiesten 

ja poliisien joukkoirtisanomisen, 

tiedotusvälineiden laajamittaisen 

lopettamisen ja toimittajien, tutkijoiden, 

tuomareiden, ihmisoikeuksien puolustajien, 

vaaleilla valittujen ja muiden 

virkailijoiden, turvallisuusjoukkojen 

jäsenten ja tavallisten kansalaisten 

pidätykset sekä heidän omaisuutensa, 

varallisuutensa ja passiensa 

takavarikoinnin, monien koulujen ja 

yliopistojen sulkemisen ja tuhansien 

Turkin kansalaisten matkustuskiellot 

poikkeustilalakien nojalla ilman yksilöllisiä 

päätöksiä ja ilman mahdollisuutta 

oikea-aikaisiin oikeussuojakeinoihin; on 

huolestunut turkkilaisten yksityisten 

yritysten takavarikoinnista ja joissakin 

tapauksissa kansallistamisesta; kehottaa 

vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta 

kaikki vangit, joita pidetään vangittuina 

ilman näyttöä heidän osallisuudestaan 

rikoksiin; pitää tässä yhteydessä 

valitettavana, että parlamentin 

lainsäätämisoikeudet on vaarannettu 

vakavalla tavalla; 

2. korostaa kuitenkin, että 

poikkeustilan nojalla toteutetuilla 

toimenpiteillä on laajoja, suhteettomia ja 

pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia suureen 

määrään kansalaisia sekä perusvapauksien 

suojeluun maassa; tuomitsee virkamiesten 

ja poliisien joukkoirtisanomisen, 

tiedotusvälineiden laajamittaisen 

lopettamisen ja toimittajien, tutkijoiden, 

tuomareiden, ihmisoikeuksien puolustajien, 

vaaleilla valittujen ja muiden 

virkailijoiden, turvallisuusjoukkojen 

jäsenten ja tavallisten kansalaisten 

pidätykset sekä heidän omaisuutensa, 

varallisuutensa ja passiensa 

takavarikoinnin, monien koulujen ja 

yliopistojen sulkemisen ja tuhansien 

Turkin kansalaisten matkustuskiellot 

poikkeustilalakien nojalla ilman yksilöllisiä 

päätöksiä ja ilman mahdollisuutta 

oikea-aikaisiin oikeussuojakeinoihin; on 

huolestunut turkkilaisten yksityisten 

yritysten takavarikoinnista ja joissakin 

tapauksissa kansallistamisesta; kehottaa 

vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta 

kaikki vangit, joita pidetään vangittuina 

ilman näyttöä heidän osallisuudestaan 

rikoksiin; pitää tässä yhteydessä 

valitettavana, että parlamentin 

lainsäätämisoikeudet on vaarannettu 

vakavalla tavalla; 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Tarkistus  9 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. panee huolestuneena merkille, että 

poikkeustilan julistamisen jälkeen 

toteutetut suhteettoman jyrkät toimet, jotka 

pidätysten, irtisanomisten, vangitsemisten 

ja omaisuuden takavarikointien muodossa 

on kohdistettu tuhansiin Gülenin liikkeen 

väitettyihin jäseniin/kannattajiin ja yleisesti 

toisinajattelijoihin sekä erityisesti 

opposition poliittisiin puolueisiin; odottaa 

yhä pitäviä todisteita 

vallankaappausyritykseen syyllistyneistä; 

tuomitsee ankarasti yhdentoista Kansan 

demokraattisen puolueen (HDP) 

kansanedustajajäsenen, muun muassa sen 

yhteispuheenjohtajien Figen Yuksekdagin 

ja Selahattin Demirtasin, ja 85 kunnan 

kurdipormestarin vangitsemisen; kehottaa 

Turkin hallitusta lopettamaan poikkeustilan 

välittömästi; varoittaa käyttämästä 

terrorismin vastaisia toimia väärin 

ihmisoikeuksien tukahduttamisen 

oikeuttamiseksi; 

9. pitää valitettavana, että 

poikkeustilan julistamisen jälkeen 

toteutetut suhteettoman jyrkät toimet, jotka 

pidätysten, irtisanomisten, vangitsemisten 

ja omaisuuden takavarikointien muodossa 

on kohdistettu satoihin tuhansiin Gülenin 

liikkeen väitettyihin jäseniin/kannattajiin 

sekä yleisesti toisinajattelijoihin sekä 

erityisesti opposition poliittisiin 

puolueisiin; odottaa yhä pitäviä todisteita 

vallankaappausyritykseen syyllistyneistä; 

tuomitsee ankarasti yhdentoista Kansan 

demokraattisen puolueen (HDP) 

kansanedustajajäsenen, muun muassa sen 

yhteispuheenjohtajien Figen Yuksekdagin 

ja Selahattin Demirtasin, ja 85 kunnan 

kurdipormestarin vangitsemisen; kehottaa 

Turkin hallitusta lopettamaan poikkeustilan 

välittömästi; varoittaa käyttämästä 

terrorismin vastaisia toimia väärin 

ihmisoikeuksien tukahduttamisen 

oikeuttamiseksi; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Tarkistus  10 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. kehottaa syventämään EU:n ja 

Turkin välisiä suhteita yhteistä etua 

koskevilla keskeisillä aloilla, kuten 

terrorismin torjunnassa, 

muuttoliikkeessä, energia-alalla, 

taloudessa ja kaupassa; kehottaa jälleen 

ylläpitämään ja kannustamaan 

vuoropuhelua ja yhteistyötä; katsoo, että 

EU:n ja Turkin välinen yhteistyö näillä 

aloilla edustaa sijoitusta sekä Turkin että 

EU:n vakauteen ja vaurauteen ainoastaan, 

jos se perustuu siihen, että kaikki osapuolet 

kunnioittavat perusoikeuksia ja -vapauksia 

koskevia sitoumuksiaan; katsoo, että 

kansalaisyhteiskunnan jäsenien välinen 

yhteistyö on keskeisen tärkeää, ja kehottaa 

painokkaasti tiivistämään näitä yhteyksiä; 

20. kehottaa jatkamaan EU:n ja Turkin 

välisiä suhteita yhteistä etua koskevilla 

keskeisillä aloilla ja kehottaa jälleen 

ylläpitämään ja kannustamaan 

vuoropuhelua ja yhteistyötä; katsoo, että 

EU:n ja Turkin välinen yhteistyö edustaa 

sijoitusta sekä Turkin että EU:n vakauteen 

ja vaurauteen ainoastaan, jos se perustuu 

siihen, että kaikki osapuolet kunnioittavat 

perusoikeuksia ja -vapauksia koskevia 

sitoumuksiaan; katsoo, että 

kansalaisyhteiskunnan jäsenien välinen 

yhteistyö on keskeisen tärkeää, ja kehottaa 

painokkaasti tiivistämään näitä yhteyksiä; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Tarkistus  11 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. katsoo, että kauppasuhteiden 

vahvistaminen voisi tuoda konkreettisia 

etuja kansalaisille Turkissa ja EU:ssa, ja 

tukee tulliliiton nykyisten ongelmien 

vuoksi komission ehdotusta neuvottelujen 

aloittamisesta tulliliiton parantamiseksi; 

muistuttaa, että EU on Turkin suurin 

kauppakumppani ja että kaksi kolmasosaa 

Turkkiin tehtävistä suorista ulkomaisista 

investoinneista tulee EU:n jäsenvaltioista; 

korostaa myös Turkin taloudellista 

merkitystä EU:lle kasvumarkkinana; 

katsoo, että työmarkkinaosapuolten 

osallistuminen neuvotteluihin on 

ratkaisevan tärkeää; kehottaa komissiota 

sisällyttämään Turkin ja EU:n 

parannettuun tulliliittoon ihmisoikeuksia ja 

perusvapauksia koskevan lausekkeen, joka 

tekee ihmisoikeuksista ja perusvapauksista 

keskeisen ehdon; muistuttaa, että 

tulliunionin potentiaalia kyetään 

hyödyntämään täysimääräisesti ainoastaan 

siinä tapauksessa, että Turkki noudattaa 

lisäpöytäkirjoja täydellisesti ja kaikkien 

jäsenvaltioiden suhteen; ottaa huomioon 

komission päätelmän siitä, että kaupallinen 

yhdentyminen EU:n kanssa lisääntyisi, jos 

Turkki poistaisi tulliliiton toimintaa 

koskevat esteet; 

22. katsoo, että kauppasuhteiden 

vahvistaminen voisi tuoda konkreettisia 

etuja kansalaisille Turkissa ja EU:ssa; 

vastustaa kuitenkin komission ehdotusta 

neuvottelujen aloittamisesta tulliliiton 

parantamiseksi, ennen kuin Turkissa on 

saavutettu merkittäviä parannuksia 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

alalla; muistuttaa, että EU on Turkin 

suurin kauppakumppani ja että kaksi 

kolmasosaa Turkkiin tehtävistä suorista 

ulkomaisista investoinneista tulee EU:n 

jäsenvaltioista; korostaa myös Turkin 

taloudellista merkitystä EU:lle 

kasvumarkkinana; katsoo, että 

työmarkkinaosapuolten osallistuminen 

neuvotteluihin on ratkaisevan tärkeää; 

kehottaa komissiota sisällyttämään Turkin 

ja EU:n mahdolliseen tulevaan 

parannettuun tulliliittoon ihmisoikeuksia ja 

perusvapauksia koskevan lausekkeen, joka 

tekee ihmisoikeuksista ja perusvapauksista 

keskeisen ehdon; muistuttaa, että 

tulliunionin potentiaalia kyetään 

hyödyntämään täysimääräisesti ainoastaan 

siinä tapauksessa, että Turkki noudattaa 

lisäpöytäkirjoja täydellisesti ja kaikkien 

jäsenvaltioiden suhteen; ottaa huomioon 

komission päätelmän siitä, että kaupallinen 

yhdentyminen EU:n kanssa lisääntyisi, jos 

Turkki poistaisi tulliliiton toimintaa 
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koskevat esteet; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Tarkistus  12 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. huomauttaa, että viisumivapaus on 

erittäin tärkeää Turkin kansalaisille, 

erityisesti liikemiehille ja turkkilaista 

alkuperää oleville ihmisille EU:ssa ja että 

se edistää ihmisten välisiä yhteyksiä; 

kannustaa Turkin hallitusta noudattamaan 

viimeisiä jäljellä olevia kriteereitä 

viisumivapautta koskevan 

etenemissuunnitelman osoittamalla tavalla; 

tähdentää, että Turkin terrorismin vastaisen 

lainsäädännön uudelleentarkastelu on 

ratkaiseva ehto perusoikeuksien ja 

-vapauksien varmistamiseksi ja että 

viisumivapaus on mahdollinen ainoastaan, 

jos kaikki ehdot on täytetty; 

23. huomauttaa, että viisumivapaus on 

erittäin tärkeää Turkin kansalaisille, 

erityisesti liikemiehille ja turkkilaista 

alkuperää oleville ihmisille EU:ssa ja että 

se edistää ihmisten välisiä yhteyksiä; 

kannustaa Turkin hallitusta noudattamaan 

viimeisiä jäljellä olevia kriteereitä 

viisumivapautta koskevan 

etenemissuunnitelman osoittamalla tavalla; 

tähdentää, että Turkin terrorismin vastaisen 

lainsäädännön uudelleentarkastelu on 

ratkaiseva ehto perusoikeuksien ja 

-vapauksien varmistamiseksi ja että 

viisumivapaus on mahdollinen ainoastaan, 

jos kaikki ehdot on täytetty; pyytää kaikkia 

maita ja etenkin kaikkia EU:n 

jäsenvaltioita, etteivät ne toteuta 

jatkotoimia sellaisten pidätysmääräysten 

johdosta, jotka koskevat henkilöitä, joita 

syytetään yhteyksistä Gülenin liikkeeseen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Tarkistus  13 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. tuomitsee mitä jyrkimmin kaikki 

Turkissa tehdyt terrori-iskut ja pysyy 

lujasti Turkin väestön rinnalla yhteisessä 

taistelussamme terrorismia vastaan; panee 

merkille EU:n jäsenvaltioiden ja Turkin 

kahdenväliset suhteet terrorismin 

torjunnassa tehtävässä vierastaistelijoita 

koskevassa yhteistyössä; painottaa 

terrorismin tehokkaan torjumisen 

edellyttävän, että Europol ja Turkin 

lainvalvontavirastot toteuttavat tiivistä 

yhteistyötä; muistuttaa tuomitsevansa 

EU:n terroristijärjestöjen luettelossa 

vuodesta 2002 alkaen olleen Kurdistanin 

työväenpuolueen (PKK) palaamisen 
väkivaltaan ja vaatii sitä laskemaan 

aseensa ja käyttämään rauhanomaisia ja 

laillisia keinoja odotustensa 

julkituomiseen; painottaa, että 

kurdikysymyksen rauhanomainen ratkaisu 

on myös välttämätön Turkin 

demokraattisen tulevaisuuden kannalta ja 

että siihen päästään vain ottamalla kaikki 

osapuolet ja demokraattiset voimat 

mukaan; kehottaa jatkamaan neuvotteluja 

kattavan ja kestävän ratkaisun löytämiseksi 

kurdikysymykseen; kehottaa jäsenvaltioita 

panemaan täytäntöön lainsäädäntöä, jolla 

kielletään EU:n terroristijärjestöluettelossa 

olevien järjestöjen merkkien ja symbolien 

käyttäminen; 

26. tuomitsee mitä jyrkimmin kaikki 

Turkissa tehdyt terrori-iskut ja pysyy 

lujasti Turkin väestön rinnalla yhteisessä 

taistelussamme terrorismia vastaan; panee 

merkille EU:n jäsenvaltioiden ja Turkin 

kahdenväliset suhteet terrorismin 

torjunnassa tehtävässä vierastaistelijoita 

koskevassa yhteistyössä; painottaa 

terrorismin tehokkaan torjumisen 

edellyttävän, että Europol ja Turkin 

lainvalvontavirastot toteuttavat tiivistä 

yhteistyötä; on erittäin pettynyt siihen, että 

maan kaakkoisosassa on palattu 

väkivaltaan, muistuttaa tuomitsevansa 
väkivaltaan palaamisen ja vaatii 

Kurdistanin työväenpuoluetta (PKK) 
laskemaan aseensa ja käyttämään 

rauhanomaisia ja laillisia keinoja 

odotustensa julkituomiseen; painottaa, että 

kurdikysymyksen rauhanomainen ratkaisu 

on myös välttämätön Turkin 

demokraattisen tulevaisuuden kannalta ja 

että siihen päästään vain ottamalla kaikki 

osapuolet ja demokraattiset voimat 

mukaan; kehottaa jatkamaan neuvotteluja 

kattavan ja kestävän ratkaisun löytämiseksi 

kurdikysymykseen; kehottaa jäsenvaltioita 

panemaan täytäntöön lainsäädäntöä, jolla 

kielletään EU:n terroristijärjestöluettelossa 

olevien järjestöjen merkkien ja symbolien 

käyttäminen; 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Tarkistus  14 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa Turkkia suojelemaan 

haavoittuvimmassa asemassa olevien 

ryhmien ja vähemmistöihin kuuluvien 

ihmisten oikeuksia; pitää valitettavana, että 

hlbti-henkilöiden mielenilmaisut 

Ankarassa ja Istanbulissa kiellettiin toisena 

vuonna peräkkäin; on erittäin huolissaan 

sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, 

syrjinnästä, vihapuheesta vähemmistöjä 

kohtaan, viharikoksista ja hlbti-henkilöiden 

ihmisoikeuksien loukkauksista; kehottaa 

Turkkia toteuttamaan asianmukaisia 

toimia, jotta ehkäistään vähemmistöihin tai 

vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin 

kohdistuvia vihapuheita tai rikoksia ja 

rangaistaan niistä; kehottaa Turkkia 

yhdenmukaistamaan kansallisen 

lainsäädäntönsä vuonna 2014 ratifioimansa 

Euroopan neuvoston Istanbulin 

yleissopimuksen kanssa; suhtautuu 

myönteisesti hallituksen romaneja 

koskevaan kansalliseen strategiaan ja 

toimintasuunnitelmaan ja kehottaa Turkin 

hallitusta panemaan strategian täytäntöön 

sekä perustamaan seuranta- ja 

arviointimekanismit; kannustaa 

viranomaisia puuttumaan romanien 

sosiaalisen osallisuuden tärkeimpiin 

esteisiin; kehottaa Turkkia myöntämään 

täysimääräisen tasa-arvon kaikille 

kansalaisille ja ryhtymään toimiin 

17. kehottaa Turkkia suojelemaan 

haavoittuvimmassa asemassa olevien 

ryhmien ja vähemmistöihin kuuluvien 

ihmisten oikeuksia; pitää valitettavana, että 

hlbti-henkilöiden mielenilmaisut 

Ankarassa ja Istanbulissa kiellettiin 

kolmantena vuonna peräkkäin ja niihin 

kohdistui tukahduttamistoimia ja poliisin 

väkivaltaa; on erittäin huolissaan 

sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, 

syrjinnästä, vihapuheesta vähemmistöjä 

kohtaan, viharikoksista ja hlbti-henkilöiden 

ihmisoikeuksien loukkauksista; kehottaa 

Turkkia toteuttamaan asianmukaisia 

toimia, jotta ehkäistään vähemmistöihin tai 

vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin 

kohdistuvia vihapuheita tai rikoksia ja 

rangaistaan niistä; kehottaa Turkkia 

yhdenmukaistamaan kansallisen 

lainsäädäntönsä vuonna 2014 ratifioimansa 

Euroopan neuvoston Istanbulin 

yleissopimuksen kanssa; suhtautuu 

myönteisesti hallituksen romaneja 

koskevaan kansalliseen strategiaan ja 

toimintasuunnitelmaan ja kehottaa Turkin 

hallitusta panemaan strategian täytäntöön 

sekä perustamaan seuranta- ja 

arviointimekanismit; kannustaa 

viranomaisia puuttumaan romanien 

sosiaalisen osallisuuden tärkeimpiin 

esteisiin; kehottaa Turkkia myöntämään 
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vähemmistöjen ongelmien ja erityisesti 

koulutus- ja omistusoikeusongelmien 

ratkaisemiseksi; toteaa, että 

Kööpenhaminan arviointiperusteiden 

mukaisesti vähemmistöillä olisi oltava 

myös oikeus saada koulutusta 

äidinkielellään julkisissa kouluissa; 

muistuttaa, että on tärkeää panna 

täytäntöön Euroopan neuvoston 

parlamentaarisen yleiskokouksen 

päätöslauselma Imbrosin ja Tenedosin 

saarista, ja kehottaa Turkkia auttamaan 

sellaisten ulkomailla asuvien 

vähemmistöperheiden paluuta, jotka ovat 

halukkaita muuttamaan takaisin saarille; 

pitää myönteisenä edistysaskeleena 

kreikkalaisvähemmistön koulun 

perustamista Imbrosin saarelle; 

täysimääräisen tasa-arvon kaikille 

kansalaisille ja ryhtymään toimiin 

vähemmistöjen ongelmien ja erityisesti 

koulutus- ja omistusoikeusongelmien 

ratkaisemiseksi; toteaa, että 

Kööpenhaminan arviointiperusteiden 

mukaisesti vähemmistöillä olisi oltava 

myös oikeus saada koulutusta 

äidinkielellään julkisissa kouluissa; 

muistuttaa, että on tärkeää panna 

täytäntöön Euroopan neuvoston 

parlamentaarisen yleiskokouksen 

päätöslauselma Imbrosin ja Tenedosin 

saarista, ja kehottaa Turkkia auttamaan 

sellaisten ulkomailla asuvien 

vähemmistöperheiden paluuta, jotka ovat 

halukkaita muuttamaan takaisin saarille; 

pitää myönteisenä edistysaskeleena 

kreikkalaisvähemmistön koulun 

perustamista Imbrosin saarelle; 

Or. en 

 

 


