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28.6.2017 A8-0234/17 

Tarkistus  17 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 21 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon Venäjän 

toiminnan lisääntymisen Syyriassa, myös 

sen tuen Syyrian asevoimien kemiallisten 

aseiden käytölle, mikä aiheuttaa maassa 

lisää epävakautta ja kasvattaa Turkista ja 

EU:sta turvaa hakevien pakolaisten 

määrää, 

– ottaa huomioon Syyrian 

epävakaaksi muuttuneen tilanteen, mikä 

kasvattaa Turkista ja EU:sta turvaa 

hakevien pakolaisten määrää, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/18 

Tarkistus  18 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. ilmaisee vakavan huolensa 

Kaakkois-Turkin tilanteen jatkuvasta 

heikkenemisestä erityisesti alueilla, joilla 

on otettu käyttöön ulkonaliikkumiskieltoja, 

käytetty liiallista voimaa ja sovellettu 

kaikkiin asukkaisiin kollektiivisia 

rangaistuksia, joilla on tietojen mukaan 

tapettu noin 2 000 ihmistä 

turvallisuusoperaatioiden yhteydessä ja 

joilla arviolta puoli miljoonaa ihmistä on 

joutunut siirtymään vuoden 2015 

heinäkuun ja vuoden 2016 joulukuun 

välisenä aikana; panee merkille, että 

paikalliset syyttäjät ovat johdonmukaisesti 

kieltäytyneet aloittamasta tutkintaa 

ilmoitetuista tapoista ja että 

riippumattomilta tarkkailijoilta on kielletty 

alueelle pääsy; muistuttaa, että Turkin 

hallituksella on vastuu suojella kaikkia 

kansalaisiaan riippumatta heidän 

kulttuurisesta tai uskonnollisesta 

alkuperästään tai vakaumuksestaan; pitää 

valitettavana laajalle levinnyttä 

pakkolunastuskäytäntöä, joka kohdistuu 

myös kuntien ja jopa kirkon omaisuuteen, 

mikä on uskonnollisten vähemmistöjen 

oikeuksien rikkomista; on vakuuttunut 

13. ilmaisee vakavan huolensa 

Kaakkois-Turkin tilanteen jatkuvasta 

heikkenemisestä erityisesti alueilla, joilla 

on otettu käyttöön ulkonaliikkumiskieltoja, 

käytetty liiallista voimaa ja sovellettu 

kaikkiin asukkaisiin kollektiivisia 

rangaistuksia, joilla on tietojen mukaan 

tapettu noin 2 000 ihmistä 

turvallisuusoperaatioiden yhteydessä ja 

joilla arviolta puoli miljoonaa ihmistä on 

joutunut siirtymään vuoden 2015 

heinäkuun ja vuoden 2016 joulukuun 

välisenä aikana; tuomitsee Surin 

kaupungin ja muiden Kaakkois-Turkin 

pienempien kaupunkien täydellisen 

tuhoamisen; panee merkille, että 

paikalliset syyttäjät ovat johdonmukaisesti 

kieltäytyneet aloittamasta tutkintaa 

ilmoitetuista tapoista ja että 

riippumattomilta tarkkailijoilta on kielletty 

alueelle pääsy; muistuttaa, että Turkin 

hallituksella on vastuu suojella kaikkia 

kansalaisiaan riippumatta heidän 

kulttuurisesta tai uskonnollisesta 

alkuperästään tai vakaumuksestaan; pitää 

valitettavana laajalle levinnyttä 

pakkolunastuskäytäntöä, joka kohdistuu 
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siitä, että vain kurdikysymyksen 

oikeudenmukaisella poliittisella ratkaisulla 

voidaan saada aikaan kestävä vakaus ja 

vauraus sekä alueella että koko Turkissa; 

kehottaa siksi molempia osapuolia 

palaamaan neuvottelupöytään; panee 

merkille, että useat peräkkäin annetut lait, 

terroristijärjestöjen vastaiseen toimintaan 

osallistuvien turvallisuusjoukkojen 

oikeusturvasta vuonna 2016 hyväksytty 

laki nro 6722 mukaan luettuna, ovat 

luoneet turvallisuusjoukkoja koskevan 

järjestelmällisen rankaisemattomuuden 

ilmapiirin; 

myös kuntien ja jopa kirkon omaisuuteen, 

mikä on uskonnollisten vähemmistöjen 

oikeuksien rikkomista; on vakuuttunut 

siitä, että vain kurdikysymyksen 

oikeudenmukaisella poliittisella ratkaisulla 

voidaan saada aikaan kestävä vakaus ja 

vauraus sekä alueella että koko Turkissa; 

kehottaa siksi molempia osapuolia 

palaamaan neuvottelupöytään; panee 

merkille, että useat peräkkäin annetut lait, 

terroristijärjestöjen vastaiseen toimintaan 

osallistuvien turvallisuusjoukkojen 

oikeusturvasta vuonna 2016 hyväksytty 

laki nro 6722 mukaan luettuna, ovat 

luoneet turvallisuusjoukkoja koskevan 

järjestelmällisen rankaisemattomuuden 

ilmapiirin; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Tarkistus  19 

Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa Turkin hallitusta 

noudattamaan täysin antamiaan 

oikeudellisia sitoumuksia ja panemaan ne 

kokonaisuudessaan täytäntöön, mukaan 

luettuina kulttuuriperinnön suojelemista 

koskevat määräykset, ja erityisesti 

teettämään vilpittömästi inventaarion viime 

vuosisadalla tuhotusta tai raunioituneesta 

armenialaisesta, kreikkalaisesta, 

assyrialaisesta ja muusta 

kulttuuriperinnöstä; kehottaa Turkkia 

ratifioimaan vuoden 2005 Unescon 

yleissopimuksen kulttuuri-ilmaisujen 

moninaisuuden suojelemisesta ja 

edistämisestä; kehottaa Turkkia tekemään 

yhteistyötä asianomaisten kansainvälisten 

organisaatioiden, kuten erityisesti 

Euroopan neuvoston, kanssa, jotta 

ehkäistään ja torjutaan laitonta kauppaa ja 

kulttuuriperinnön tarkoituksellista 

tuhoamista; 

18. kehottaa Turkin hallitusta 

noudattamaan täysin antamiaan 

oikeudellisia sitoumuksia ja panemaan ne 

kokonaisuudessaan täytäntöön, mukaan 

luettuina kulttuuriperinnön suojelemista 

koskevat määräykset, ja erityisesti 

teettämään vilpittömästi inventaarion viime 

vuosisadalla tuhotusta tai raunioituneesta 

armenialaisesta, kreikkalaisesta, 

assyrialaisesta ja muusta 

kulttuuriperinnöstä; kehottaa Turkin 

viranomaisia kunnioittamaan 

täysimääräisesti kulttuuristen ja 

uskonnollisten muistomerkkien ja 

symbolien historiallista ja kulttuurista 

luonnetta, erityisesti niiden, jotka on 

luokiteltu Unescon 

maailmanperintökohteiksi, ja 

pidättäytymään toimista, joilla pyritään 

muuntamaan niiden historiallista ja 

uskonnollista luonnetta; pitää 

valitettavana toistuvia, erimielisyyttä 

aiheuttavia ja provokatiivisia käytäntöjä, 

joiden tarkoituksena on Unescon 

maailmanperintöluetteloon kuuluvan 

Hagia Sofian historiallisen, kulttuurisen 

ja uskonnollisen luonteen muuntaminen 
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ja sen muuttaminen moskeijaksi siten, 

että siellä luetaan Koraania ja pidetään 

rukoushetkiä; kehottaa Turkkia 

ratifioimaan vuoden 2005 Unescon 

yleissopimuksen kulttuuri-ilmaisujen 

moninaisuuden suojelemisesta ja 

edistämisestä; kehottaa Turkkia tekemään 

yhteistyötä asianomaisten kansainvälisten 

organisaatioiden, kuten erityisesti 

Euroopan neuvoston, kanssa, jotta 

ehkäistään ja torjutaan laitonta kauppaa ja 

kulttuuriperinnön tarkoituksellista 

tuhoamista; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/20 

Tarkistus  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. kehottaa Turkkia jatkamaan sen 

ulkopolitiikan mukauttamista unionin 

ulkopolitiikkaan; kehottaa tiivistämään 

yhteistyötä ja koordinoimaan 

ulkopolitiikan haasteita EU:n ja Turkin 

välillä; katsoo, että Turkin ulkoministeri 

olisi aina tarvittaessa kutsuttava 

ulkoasiainneuvoston kokouksiin 

tapauskohtaisesti; suosittelee, että 

neuvosto kutsuu Turkin hallituksen 

huippukokoukseen, jossa keskustellaan 

EU:n ja Turkin suhteista; 

Poistetaan. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Tarkistus  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

GUE/NGL-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 

22. muistuttaa, että neuvottelut 

tulliliiton parantamiseksi voivat alkaa 

vasta, kun Turkki noudattaa kaikkia 

nykyisestä tulliliitosta johtuvia 

velvoitteitaan; korostaa, ettei Turkki ole 

edelleenkään avannut satamiaan 

kyproslaisille aluksille eikä ole soveltanut 

Ankaran sopimuksen lisäpöytäkirjaa 

Kyprokseen; 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 tulliliittoon ihmisoikeuksia ja 

perusvapauksia koskevan lausekkeen, joka 

tekee ihmisoikeuksista ja perusvapauksista 

keskeisen ehdon, jos tulliliittoa 

parannetaan; ottaa huomioon komission 

päätelmän siitä, että kaupallinen 

yhdentyminen EU:n kanssa lisääntyisi, jos 

Turkki poistaisi tulliliiton toimintaa 

koskevat esteet; 
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lisääntyisi, jos Turkki poistaisi tulliliiton 

toimintaa koskevat esteet; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/22 

Tarkistus  22 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

GUE/NGL-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; 

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; korostaa, että 

viisumivapaus etenee vasta, kun Turkki 

noudattaa rajoituksitta ja ilman syrjintää 

kaikkia kriteereitä, jotka määritetään 

viisumivapautta koskevassa 

etenemissuunnitelmassa, ja täyttää kaikki 

velvoitteet suhteessa kaikkiin 

jäsenvaltioihin; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Tarkistus  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  27 a. ilmaisee huolensa siitä, että EU:n 

ja Turkin parlamentaarinen 

sekavaliokunta ei ole toiminut viimeisten 

kahden vuoden aikana työjärjestyksensä 

mukaisesti puhemiehistön turkkilaisten 

jäsenten yhteistyöhaluttomuuden vuoksi; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Tarkistus  24 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

GUE/NGL-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 

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; tuomitsee kaikki väkivallan 

muodot ja 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; 
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panemaan täytäntöön lainsäädäntöä, jolla 

kielletään EU:n 

terroristijärjestöluettelossa olevien 

järjestöjen merkkien ja symbolien 

käyttäminen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/25 

Tarkistus  25 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0234/2017 

Kati Piri 

Turkkia koskeva komission vuoden 2016 kertomus 

2016/2308(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa Turkkia jälleen 

aloittamaan joukkojensa vetämisen 

Kyprokselta, siirtämään Famagustan 

alueen YK:lle turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman nro 550 mukaisesti ja 

pidättymään toimista, joilla muutetaan 

saaren väestötasapainoa laittomien 

siirtokuntien politiikalla; toteaa, että EU:n 

säännöstön täytäntöönpanon on jo oltava 

hyvin valmisteltua tulevassa Kyproksen 

turkkilaisessa osavaltiossa, kun ratkaisua 

koskeva sopimus tulee voimaan; toteaa 

tältä osin, että unioniin valmistautumista 

käsittelevän kahden yhteisön tilapäisen 

valtuuskunnan toiminta jatkuu 

keskeytymättä; sitoutuu tehostamaan 

pyrkimyksiään saada 

kyproksenturkkilaiset mukaan 

valmisteluihin, jotka koskevat täyttä 

integroitumista unioniin, ja pyytää 

komissiota toimimaan samoin; ylistää 

kateissa olevien henkilöiden komitean, 

joka etsii sekä kyproksenturkkilaisia että 

kyproksenkreikkalaisia kateissa olevia 

henkilöitä, tekemää merkittävää työtä ja 

kiittää komitean pääsyn helpottamisesta 

kaikkiin asiaankuuluviin paikkoihin myös 

33. kehottaa Turkkia jälleen 

aloittamaan joukkojensa vetämisen 

Kyprokselta, siirtämään Famagustan 

alueen YK:lle turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman nro 550 mukaisesti ja 

pidättymään toimista, joilla muutetaan 

saaren väestötasapainoa laittomien 

siirtokuntien politiikalla; toteaa, että EU:n 

säännöstön täytäntöönpanon on jo oltava 

hyvin valmisteltua tulevassa Kyproksen 

turkkilaisessa osavaltiossa, kun ratkaisua 

koskeva sopimus tulee voimaan; toteaa 

tältä osin, että unioniin valmistautumista 

käsittelevän kahden yhteisön tilapäisen 

valtuuskunnan toiminta jatkuu; ylistää 

kateissa olevien henkilöiden komitean, 

joka etsii sekä kyproksenturkkilaisia että 

kyproksenkreikkalaisia kateissa olevia 

henkilöitä, tekemää merkittävää työtä ja 

kiittää komitean pääsyn helpottamisesta 

kaikkiin asiaankuuluviin paikkoihin myös 

sotilasalueilla; kehottaa Turkkia 

avustamaan kateissa olevien henkilöiden 

komiteaa antamalla tietoja 

sotilasarkistostaan; kehottaa ottamaan 

erityisesti huomioon kateissa olevien 

henkilöiden komitean tekemän työn ja 
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sotilasalueilla; kehottaa Turkkia 

avustamaan kateissa olevien henkilöiden 

komiteaa antamalla tietoja 

sotilasarkistostaan; kehottaa ottamaan 

erityisesti huomioon kateissa olevien 

henkilöiden komitean tekemän työn ja 

pitää tässä suhteessa erinomaisena 

ratkaisuna, että Euroopan parlamentti on 

nimennyt kateissa olevien henkilöiden 

kysymykselle pysyvän esittelijän; 

pitää tässä suhteessa erinomaisena 

ratkaisuna, että Euroopan parlamentti on 

nimennyt kateissa olevien henkilöiden 

kysymykselle pysyvän esittelijän; 

Or. en 

 

 


