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28.6.2017 A8-0234/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 11 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na informácie 

spravodajských služieb EÚ a členských 

štátov, podľa ktorých neexistujú 

presvedčivé dôkazy o tom, že Fethullah 

Gülen riadil neúspešný pokus o štátny 

prevrat 15. júla 2016, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 12 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na postúpenie 

záležitosti Turecka Bezpečnostnej rade 

OSN z dôvodu porušenia medzinárodných 

zásad právneho štátu v prípade sudcu 

Aydina Sefu Akaya, ktorého zadržali na 

základe zákonov uplatňovaných počas 

výnimočného stavu napriek tomu, že 

požíval diplomatickú imunitu ako člen 

medzinárodných trestných tribunálov 

OSN pre bývalú Juhosláviu a Rwandu, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje však, že opatrenia 

prijaté v rámci výnimočného stavu mali 

rozsiahly, neprimeraný a dlhotrvajúci 

negatívny vplyv na veľké množstvo 

bežných občanov, ako aj na ochranu 

základných slobôd v krajine; odsudzuje 

kolektívne prepúšťanie štátnych 

zamestnancov a príslušníkov polície, 

masovú likvidáciu médií, zatýkanie 

novinárov, akademikov, sudcov, obhajcov 

ľudských práv, volených a nevolených 

činiteľov, príslušníkov bezpečnostných 

služieb a bežných občanov, zhabanie ich 

majetku, aktív a pasov, zatvorenie 

mnohých škôl a univerzít, a zákaz 

cestovať, ktorý bol uložený tisícom 

tureckých občanov, a to na základe 

mimoriadnych dekrétov bez 

individualizovaných rozhodnutí a bez 

možnosti včasného súdneho preskúmania; 

je znepokojený zhabaním majetku, a v 

niektorých prípadoch znárodnením, 

tureckých súkromných spoločností a 

podnikov; vyzýva na okamžité 

a bezpodmienečné prepustenie všetkých 

politických väzňov zadržiavaných bez 

dôkazu o ich osobnom zapojení do 

spáchania trestného činu; vyjadruje v tejto 

súvislosti poľutovanie nad tým, že výsadné 

legislatívne právomoci parlamentu boli 

významne oslabené; 

2. zdôrazňuje však, že opatrenia 

prijaté v rámci výnimočného stavu mali 

rozsiahly, neprimeraný a dlhotrvajúci 

negatívny vplyv na veľké množstvo 

bežných občanov, ako aj na ochranu 

základných slobôd v krajine; odsudzuje 

kolektívne prepúšťanie štátnych 

zamestnancov a príslušníkov polície, 

masovú likvidáciu médií, zatýkanie 

novinárov, akademikov, sudcov, obhajcov 

ľudských práv, volených a nevolených 

činiteľov, príslušníkov bezpečnostných 

služieb a bežných občanov, zhabanie ich 

majetku, aktív a pasov, zatvorenie 

mnohých škôl a univerzít a zákaz cestovať, 

ktorý bol uložený tisícom tureckých 

občanov, a to na základe mimoriadnych 

dekrétov bez individualizovaných 

rozhodnutí a bez možnosti včasného 

súdneho preskúmania; vyjadruje 

znepokojenie nad zhabaním majetku, a v 

niektorých prípadoch znárodnením, 

tureckých súkromných spoločností a 

podnikov; vyzýva na okamžité 

a bezpodmienečné prepustenie všetkých 

politických väzňov zadržiavaných bez 

dôkazu o ich osobnom zapojení do 

spáchania trestného činu; vyjadruje v tejto 

súvislosti poľutovanie nad tým, že výsadné 

legislatívne právomoci parlamentu boli 

významne oslabené; 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. s poľutovaním konštatuje, že 

neprimerané opatrenia prijaté po vyhlásení 

výnimočného stavu, boli zamerané 

prostredníctvom zatýkania, prepúšťania, 

zatýkania a zhabania majetku na tisíce 

ľudí, ktorí sú údajnými 

členmi/podporovateľmi Gülenovho hnutia, 

ale aj na disidentov vo všeobecnosti, a 

najmä na opozičné politické strany; stále sa 

čaká na presvedčivé dôkazy, pokiaľ ide o 

páchateľov pokusu o prevrat; dôrazne 

odsudzuje uväznenie 11 poslancov z 

Ľudovodemokratickej strany (HDP) 

vrátane jej spolupredsedov Figen 

Yuksekdagovej a Selahattina Demirtasa, 

jedného poslanca Republikánskej ľudovej 

strany (CHP) a 85 kurdských starostov 

obcí; naliehavo žiada tureckú vládu, aby 

bezodkladne ukončila výnimočný stav; 

upozorňuje na zneužívanie 
protiteroristických opatrení na legalizáciu 

zásahov proti ľudským právam; 

9. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že neprimerané opatrenia 

prijaté po vyhlásení výnimočného stavu, 

boli zamerané prostredníctvom 

zadržiavania, prepúšťania, zatýkania 

a zhabania majetku na státisíce ľudí, ktorí 

sú údajnými členmi/podporovateľmi 

Gülenovho hnutia, ako aj na disidentov vo 

všeobecnosti, a najmä na opozičné 

politické strany; stále sa čaká na 

presvedčivé dôkazy, pokiaľ ide o 

páchateľov pokusu o prevrat; dôrazne 

odsudzuje uväznenie 11 poslancov z 

Ľudovodemokratickej strany (HDP) 

vrátane jej spolupredsedov Figen 

Yuksekdagovej a Selahattina Demirtasa, 

jedného poslanca Republikánskej ľudovej 

strany (CHP) a 85 kurdských starostov 

obcí; naliehavo žiada tureckú vládu, aby 

bezodkladne ukončila výnimočný stav; 

varuje pred zneužívaním 
protiteroristických opatrení na legalizáciu 

zásahov proti ľudským právam; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva na prehĺbenie vzťahov EÚ 

a Turecka v kľúčových oblastiach 

spoločného záujmu, ako sú boj proti 

terorizmu, migrácia, energetika, 

hospodárstvo a obchod, a pripomína, že 

dialógy a spolupráca by sa mali zachovať a 

podporovať; je presvedčený, že spolupráca 

EÚ a Turecka v týchto oblastiach je 

investíciou do stability a prosperity 

Turecka aj EÚ, ak je založená na 

rešpektovaní záväzkov v oblasti 

základných práv a základných slobôd 

oboma stranami; je presvedčený, že 

spolupráca medzi členmi občianskej 

spoločnosti má kľúčový význam a 

naliehavo vyzýva na zintenzívnenie týchto 

kontaktov; 

20. vyzýva na pokračovanie vo 

vzťahoch medzi EÚ a Tureckom v 

kľúčových oblastiach spoločného záujmu a 

pripomína, že dialóg a spolupráca by sa 

mali zachovať a podporovať; je 

presvedčený, že spolupráca EÚ a Turecka 

je investíciou do stability a prosperity 

Turecka aj EÚ, ak je založená na 

rešpektovaní záväzkov v oblasti 

základných práv a základných slobôd 

oboma stranami; je presvedčený, že 

spolupráca medzi členmi občianskej 

spoločnosti má kľúčový význam a 

naliehavo vyzýva na zintenzívnenie týchto 

kontaktov; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. domnieva sa, že posilnenie 

obchodných vzťahov by mohlo priniesť 

konkrétne výhody pre občanov Turecka a 

EÚ, a preto, vzhľadom na súčasné 

nedostatky colnej únie, podporuje návrh 

Komisie na začatie rokovaní o zlepšení 

colnej únie; pripomína, že EÚ je najväčším 

obchodným partnerom Turecka, a že dve 

tretiny priamych zahraničných investícií v 

Turecku pochádzajú z členských štátov 

EÚ; okrem toho, zdôrazňuje hospodársky 

význam Turecka ako rastového trhu pre 

EÚ; pokladá zapojenie sociálnych 

partnerov do rokovaní za rozhodujúce; 

vyzýva Komisiu, aby do aktualizovanej 

colnej únie medzi Tureckom a EÚ 

začlenila doložku o ľudských právach a 

základných slobodách, čím sa ľudské práva 

a základné slobody stanú hlavnou 

podmienkou; pripomína, že colná únia 

môže dosiahnuť svoj plný potenciál len v 

prípade, že Turecko bude v plnej miere 

vykonávať dodatkový protokol vo vzťahu 

ku všetkým členským štátom; berie na 

vedomie záver Komisie, že k stimulácii 

ďalšej obchodnej integrácie s EÚ by došlo 

v prípade, keby Turecko odstránilo 

prekážky pre fungovanie colnej únie; 

22. domnieva sa, že posilnenie 

obchodných vzťahov by mohlo priniesť 

konkrétne výhody pre občanov Turecka a 

EÚ; nesúhlasí však s návrhom Komisie na 

začatie rokovaní o zlepšení colnej únie, 

kým sa nedosiahne výrazné zlepšenie 

situácie v oblasti ľudských práv a 

základných slobôd v Turecku; pripomína, 

že EÚ je najväčším obchodným partnerom 

Turecka a že dve tretiny priamych 

zahraničných investícií v Turecku 

pochádzajú z členských štátov EÚ; okrem 

toho zdôrazňuje hospodársky význam 

Turecka ako rastového trhu pre EÚ; 

pokladá zapojenie sociálnych partnerov za 

rozhodujúce; vyzýva Komisiu, aby do 

akejkoľvek budúcej aktualizovanej colnej 

únie medzi Tureckom a EÚ začlenila 

doložku o ľudských právach a základných 

slobodách, čím sa ľudské práva a základné 

slobody stanú hlavnou podmienkou; 

pripomína, že colná únia môže dosiahnuť 

svoj plný potenciál len v prípade, že 

Turecko bude v plnej miere vykonávať 

dodatkový protokol vo vzťahu ku všetkým 

členským štátom; berie na vedomie záver 

Komisie, že k stimulácii ďalšej obchodnej 

integrácie s EÚ by došlo v prípade, keby 

Turecko odstránilo prekážky pre 

fungovanie colnej únie; 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. konštatuje, že liberalizácia 

vízového režimu má rozhodujúci význam 

pre turecké obyvateľstvo, najmä pre 

podnikateľov, ale aj pre milióny ľudí s 

tureckým pôvodom v EÚ a posilní 

medziľudské kontakty; podporuje tureckú 

vládu pri splnení posledného 

nevyriešených kritérií uvedených v pláne 

na liberalizáciu vízového režimu; 

zdôrazňuje, že revízia jeho právnych 

predpisov v oblasti boja proti terorizmu je 

kľúčovou podmienkou na zaručenie 

základných práv a slobôd, a že liberalizácia 

vízového režimu bude možná len vtedy, 

keď budú splnené všetky kritériá; 

23. konštatuje, že liberalizácia 

vízového režimu má rozhodujúci význam 

pre turecké obyvateľstvo, najmä pre 

podnikateľov a pre ľudí s tureckým 

pôvodom v EÚ, a posilní medziľudské 

kontakty; nabáda tureckú vládu, aby v 

plnej miere splnila posledné nedoriešené 

kritériá uvedené v pláne na liberalizáciu 

vízového režimu; zdôrazňuje, že revízia 

jeho právnych predpisov v oblasti boja 

proti terorizmu je kľúčovou podmienkou 

na zaručenie základných práv a slobôd a že 

liberalizácia vízového režimu bude možná 

len vtedy, keď budú splnené všetky 

kritériá;vyzýva všetky krajiny, a najmä 

všetky členské štáty EÚ, aby nereagovali 

na žiadosti o vydanie týkajúce sa osôb 

obvinených z prepojenia na Gülenovo 

hnutie; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. čo najdôraznejšie odsudzuje všetky 

teroristické útoky v Turecku a stojí pevne 

pri tureckom obyvateľstve v našom 

spoločnom boji proti terorizmu; berie na 

vedomie bilaterálne vzťahy medzi 

členskými štátmi EÚ a Tureckom v oblasti 

spolupráce v boji proti terorizmu, a to aj 

pokiaľ ide o „zahraničných bojovníkov“; 

zdôrazňuje, že silná spolupráca medzi 

Europolom a tureckými orgánmi na 

presadzovanie práva má kľúčový význam 

pre účinný boj proti terorizmu; opätovne 

odsudzuje návrat k násiliu zo strany 

Kurdskej strany pracujúcich (PKK), ktorá 

je na zozname teroristických organizácií 

EÚ od roku 2002, a vyzýva ju, aby zložila 

zbrane a používala mierové a zákonné 

prostriedky na vyjadrenie svojich 

očakávaní; zdôrazňuje, že mierové riešenie 

kurdskej otázky je tiež potrebné pre 

demokratickú budúcnosť Turecka, a 

dosiahne sa iba zaangažovaním všetkých 

strán a demokratických síl; žiada o 

obnovenie rokovaní s cieľom dosiahnuť 

komplexné a udržateľné riešenie kurdskej 

otázky; vyzýva členské štáty, aby 

presadzovali právne predpisy zakazujúce 

používanie znakov a symbolov organizácií, 

ktoré sú na zozname teroristických 

organizácií EÚ; 

26. čo najdôraznejšie odsudzuje všetky 

teroristické útoky v Turecku a stojí pevne 

pri tureckom obyvateľstve v našom 

spoločnom boji proti terorizmu; berie na 

vedomie bilaterálne vzťahy medzi 

členskými štátmi EÚ a Tureckom v oblasti 

spolupráce v boji proti terorizmu, a to aj 

pokiaľ ide o „zahraničných bojovníkov“; 

zdôrazňuje, že silná spolupráca medzi 

Europolom a tureckými orgánmi na 

presadzovanie práva má kľúčový význam 

pre účinný boj proti terorizmu; vyjadruje 

hlboké sklamanie a opätovne odsudzuje 

návrat k násiliu na juhovýchode krajiny a 

naliehavo žiada Stranu kurdských 

pracujúcich (PKK), aby zložila zbrane a 

používala mierové a právne prostriedky na 

vyjadrenie svojich očakávaní; zdôrazňuje, 

že mierové riešenie kurdskej otázky je tiež 

potrebné pre demokratickú budúcnosť 

Turecka a dosiahne sa iba zaangažovaním 

všetkých strán a demokratických síl; žiada 

o obnovenie rokovaní s cieľom dosiahnuť 

komplexné a udržateľné riešenie kurdskej 

otázky; vyzýva členské štáty, aby 

presadzovali právne predpisy zakazujúce 

používanie znakov a symbolov organizácií, 

ktoré sú na zozname teroristických 

organizácií EÚ; 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva Turecko, aby ochraňovalo 

práva najzraniteľnejších skupín a osôb 

patriacich k menšinám; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pochody osôb 

LGBTI v Ankare a Istanbule boli už druhý 

rok za sebou zakázané; vyjadruje vážne 

znepokojenie v súvislosti s rodovo 

motivovaným násilím, diskrimináciou, 

nenávistnými prejavmi proti menšinám, 

trestnými činmi z nenávisti a porušovaním 

ľudských práv osôb LGBTI; vyzýva 

Turecko, aby prijalo primerané opatrenia 

na predchádzanie nenávistným prejavom 

alebo trestným činom, ktoré sú zamerané 

proti menšinám; vyzýva Turecko, aby 

zosúladilo svoje vnútroštátne právne 

predpisy s Istanbulským dohovorom Rady 

Európy, ktorý bol ratifikovaný v roku 

2014; víta národnú stratégiu vlády a akčný 

plán pre Rómov a vyzýva tureckú vládu, 

aby začala vykonávať stratégiu a zaviedla 

monitorovací a hodnotiaci mechanizmus; 

podporuje orgány pri riešení kľúčových 

prekážok sociálneho začlenenia Rómov; 

vyzýva Turecko, aby zabezpečilo úplnú 

rovnosť pre všetkých občanov a riešilo 

problémy, ktorým čelia príslušníci menšín, 

najmä pokiaľ ide o vzdelávanie a 

vlastnícke práva; konštatuje, že v súlade 

s kodanskými kritériami by menšiny 

takisto mali mať právo získať vzdelanie vo 

17. vyzýva Turecko, aby ochraňovalo 

práva najzraniteľnejších skupín a osôb 

patriacich k menšinám; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pochody osôb 

LGBTI v Ankare a Istanbule boli už tretí 

rok za sebou zakázané a potláčané a ich 

účastníci čelili policajnému násiliu; 

vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s 

rodovo motivovaným násilím, 

diskrimináciou, nenávistnými prejavmi 

proti menšinám, trestnými činmi z 

nenávisti a porušovaním ľudských práv 

osôb LGBTI; vyzýva Turecko, aby prijalo 

primerané opatrenia na predchádzanie 

nenávistným prejavom alebo trestným 

činom, ktoré sú zamerané proti menšinám; 

vyzýva Turecko, aby zosúladilo svoje 

vnútroštátne právne predpisy s 

Istanbulským dohovorom Rady Európy, 

ktorý bol ratifikovaný v roku 2014; víta 

národnú stratégiu vlády a akčný plán pre 

Rómov a vyzýva tureckú vládu, aby začala 

vykonávať stratégiu a zaviedla 

monitorovací a hodnotiaci mechanizmus; 

podporuje orgány pri riešení kľúčových 

prekážok sociálneho začlenenia Rómov; 

vyzýva Turecko, aby zabezpečilo úplnú 

rovnosť pre všetkých občanov a riešilo 

problémy, ktorým čelia príslušníci menšín, 

najmä pokiaľ ide o vzdelávanie a 

vlastnícke práva; konštatuje, že v súlade 
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verejných školách v materinskom jazyku; 

pripomína dôležitosť vykonávania 

uznesenia Parlamentného zhromaždenia 

Rady Európy o ostrovoch Imbros a 

Tenedos a vyzýva Turecko, aby pomohlo 

pri repatriácii menšinovým rodinám, ktoré 

si želajú vrátiť sa na ostrovy; víta otvorenie 

školy gréckej menšiny na ostrove Imbros, 

čo predstavuje pozitívny krok; 

s kodanskými kritériami by menšiny 

takisto mali mať právo získať vzdelanie vo 

verejných školách v materinskom jazyku; 

pripomína dôležitosť vykonávania 

uznesenia Parlamentného zhromaždenia 

Rady Európy o ostrovoch Imbros a 

Tenedos a vyzýva Turecko, aby pomohlo 

pri repatriácii menšinovým rodinám, ktoré 

si želajú vrátiť sa na ostrovy; víta otvorenie 

školy gréckej menšiny na ostrove Imbros, 

čo predstavuje pozitívny krok; 

Or. en 

 

 


