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28.6.2017 A8-0234/17 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na zapojenie Ruska do 

konfliktu v Sýrii, vrátane podpory 

používania chemických zbraní sýrskym 

vojskom, ktoré Sýriu ešte viac 

destabilizuje a zvyšuje počet utečencov 

hľadajúcich ochranu v Turecku a v EÚ, 

– so zreteľom na destabilizovanú 

situáciu v Sýrii, ktorá zvyšuje počet 

utečencov hľadajúcich ochranu v Turecku 

a v EÚ, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/18 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. vyjadruje svoje vážne obavy o 

neustále sa zhoršujúcu situáciu v 

juhovýchodnom Turecku, predovšetkým v 

oblastiach, kde bol zavedený zákaz 

vychádzania, kde bol na všetkých 

obyvateľov uvalený kolektívny trest, 

údajne bolo zabitých v súvislosti s 

bezpečnostnými operáciami asi 2 000 ľudí, 

a podľa odhadov bolo asi pol milióna ľudí 

počas obdobia od júla 2015 do decembra 

2016 vysídlených; poznamenáva, že 

miestni prokurátori stále odmietajú začať 

vyšetrovania hlásených zabití, a že prístup 

nezávislých pozorovateľov do oblasti bol 

zamietnutý; pripomína, že turecká vláda 

má zodpovednosť za ochranu všetkých 

svojich občanov, bez ohľadu na ich 

kultúrny či náboženský pôvod alebo vieru; 

odsudzuje rozsiahle vyvlastňovanie, a to aj 

majetku patriaceho obciam a takisto 

cirkevného majetku, ktoré je porušením 

práv náboženských menšín; je presvedčený 

o tom, že len spravodlivé politické riešenie 

kurdskej otázky môže priniesť udržateľnú 

stabilitu a prosperitu tejto oblasti aj celému 

Turecku, vyzýva preto obe strany, aby 

sa vrátili k rokovaciemu stolu; konštatuje, 

13. vyjadruje svoje vážne obavy o 

neustále sa zhoršujúcu situáciu v 

juhovýchodnom Turecku, predovšetkým v 

oblastiach, kde bol zavedený zákaz 

vychádzania, kde bol na všetkých 

obyvateľov uvalený kolektívny trest, 

údajne bolo zabitých v súvislosti s 

bezpečnostnými operáciami asi 2 000 ľudí 

a podľa odhadov bolo asi pol milióna ľudí 

počas obdobia od júla 2015 do decembra 

2016 vysídlených; odsudzuje úplné 

zničenie mesta Sur a ďalších menších 

miest v juhovýchodnom Turecku; 
poznamenáva, že miestni prokurátori stále 

odmietajú začať vyšetrovania hlásených 

zabití a že prístup nezávislých 

pozorovateľov do oblasti bol zamietnutý; 

pripomína, že turecká vláda má 

zodpovednosť za ochranu všetkých svojich 

občanov, bez ohľadu na ich kultúrny či 

náboženský pôvod alebo vieru; odsudzuje 

rozsiahle vyvlastňovanie, a to aj majetku 

patriaceho obciam a takisto cirkevného 

majetku, ktoré je porušením práv 

náboženských menšín; je presvedčený o 

tom, že len spravodlivé politické riešenie 

kurdskej otázky môže priniesť udržateľnú 
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že súborom zákonov vrátane zákona č. 

6722 o právnej ochrane bezpečnostných síl 

zapojených do boja proti teroristickým 

organizáciám prijatého 23. júna 2016 sa 

vytvorila atmosféra systematickej 

beztrestnosti bezpečnostných síl; 

stabilitu a prosperitu tejto oblasti aj celému 

Turecku, a vyzýva preto obe strany, aby 

sa vrátili k rokovaciemu stolu; konštatuje, 

že súborom zákonov vrátane zákona č. 

6722 o právnej ochrane bezpečnostných síl 

zapojených do boja proti teroristickým 

organizáciám prijatého 23. júna 2016 sa 

vytvorila atmosféra systematickej 

beztrestnosti bezpečnostných síl; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva tureckú vládu, aby 

dodržiavala a v plnom rozsahu vykonávala 

prijaté právne záväzky o ochrane 

kultúrneho dedičstva, a najmä aby v dobrej 

viere zostavila súhrnný súpis gréckeho, 

arménskeho, asýrskeho a iného kultúrneho 

dedičstva, ktoré bolo v minulom storočí 

zničené alebo zdevastované; vyzýva 

Turecko, aby ratifikovalo Dohovor 

UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore 

rozmanitosti kultúrnych prejavov, vyzýva 

Turecko, aby spolupracovalo s príslušnými 

medzinárodnými organizáciami, najmä s 

Radou Európy, pri predchádzaní 

nedovolenému obchodovaniu s ľuďmi a 

úmyselnému ničeniu kultúrneho dedičstva 

a boji proti nim; 

18. vyzýva tureckú vládu, aby 

dodržiavala a v plnom rozsahu vykonávala 

prijaté právne záväzky o ochrane 

kultúrneho dedičstva, a najmä aby v dobrej 

viere zostavila súhrnný súpis gréckeho, 

arménskeho, asýrskeho a iného kultúrneho 

dedičstva, ktoré bolo v minulom storočí 

zničené alebo zdevastované; vyzýva 

turecké orgány, aby v plnom rozsahu 

rešpektovali historický a kultúrny 

charakter kultúrnych a náboženských 

pamiatok a symbolov, najmä tých, ktoré 

boli klasifikované ako miesta svetového 

dedičstva UNESCO, a aby sa zdržali 

akýchkoľvek krokov zameraných na 

zmenu ich historického a náboženského 

charakteru; vyjadruje poľutovanie nad 

opakovanými polarizujúcimi a 

provokatívnymi praktikami zameranými 

na zmenu historického, kultúrneho a 

náboženského charakteru miesta 

svetového dedičstva UNESCO – chrámu 

Hagia Sophia – a jeho premenu na mešitu 

prostredníctvom čítania Koránu a 

organizovania modlitieb; vyzýva Turecko, 

aby ratifikovalo Dohovor UNESCO z roku 

2005 o ochrane a podpore rozmanitosti 
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kultúrnych prejavov; vyzýva Turecko, aby 

spolupracovalo s príslušnými 

medzinárodnými organizáciami, najmä s 

Radou Európy, pri predchádzaní 

nedovolenému obchodovaniu s ľuďmi a 

úmyselnému ničeniu kultúrneho dedičstva 

a boji proti nim; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/20 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyzýva Turecko, aby ďalej 

zosúladilo svoju zahraničnú politiku s 

politikou EÚ; požaduje užšiu spoluprácu 

a koordináciu výziev v oblasti zahraničnej 

politiky medzi EÚ a Tureckom; zastáva 

názor, že by vo vhodných prípadoch bolo 

vhodné pozvať tureckého ministra 

zahraničných vecí na zasadnutia Rady pre 

zahraničné veci; odporúča, aby Rada 

naliehavo pozvala tureckú vládu na samit, 

aby sa prerokovali súčasné vzťahy EÚ a 

Turecka; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

22. pripomína, že rokovania o 

aktualizácii colnej únie sa môžu začať až 

po tom, keď Turecko v plnej miere splní 

všetky svoje záväzky vyplývajúce z 

existujúcej colnej únie; zdôrazňuje, že 

Turecko stále neotvorilo turecké prístavy 

cyperským plavidlám a neuplatnilo na 

Cyprus dodatkový protokol k Ankarskej 

dohode; 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 v prípade 

aktualizovanej colnej únie medzi 

Tureckom a EÚ začlenila do nej doložku o 

ľudských právach a základných slobodách, 

čím sa ľudské práva a základné slobody 

stanú hlavnou podmienkou; 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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prekážky pre fungovanie colnej únie; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/22 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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; 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; zdôrazňuje, že liberalizácia 

vízového režimu bude pokračovať iba 

vtedy, keď Turecko v plnom rozsahu a 

nediskriminačným spôsobom splní všetky 

kritériá uvedené v pláne liberalizácie 

vízového režimu a splní všetky záväzky 

voči všetkým členským štátom;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  27a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

Spoločný parlamentný výbor EÚ – 

Turecko v posledných dvoch rokoch 

nefungoval v súlade so svojím rokovacím 

poriadkom, a to v dôsledku nedostatočnej 

spolupráce zo strany tureckých členov 

predsedníctva; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

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; odsudzuje 

všetky formy násilia a zdôrazňuje, že 

mierové riešenie kurdskej otázky je tiež 

potrebné pre demokratickú budúcnosť 

Turecka a dosiahne sa iba zaangažovaním 

všetkých dotknutých strán a 

demokratických síl; žiada o obnovenie 

rokovaní s cieľom dosiahnuť komplexné a 

udržateľné riešenie kurdskej otázky;  
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používanie znakov a symbolov 

organizácií, ktoré sú na zozname 

teroristických organizácií EÚ; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/25 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. opakuje svoju výzvu Turecku, aby 

začalo sťahovať svoje jednotky z Cypru, 

odovzdalo uzavretú časť mesta Famagusta 

Organizácii Spojených národov v súlade s 

rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN (BR 

OSN) č. 550 (z roku1984), a aby sa zdržalo 

krokov, ktoré menia demografickú 

rovnováhu na ostrove prostredníctvom 

politiky nelegálnych osád; poznamenáva, 

že ešte pred nadobudnutím platnosti 

dohody o urovnaní sa musí dobre pripraviť 

vykonávanie acquis EÚ v budúcom 

turecko-cyperskom štátnom zriadení; v 

tejto súvislosti berie na vedomie nepretržité 

pokračovanie práce bikomunálneho 

prípravného výboru ad hoc na úrovni EÚ; 

zaväzuje sa zintenzívniť svoje snahy o 

zapojenie tureckých Cyperčanov do 

prípravy na úplné začlenenie do EÚ, a 

vyzýva Komisiu, aby urobila to isté; 
vyjadruje pochvalu dôležitej práci Výboru 

pre nezvestné osoby (CMP), ktorý sa 

zaoberá pátraním po nezvestných gréckych 

aj tureckých Cyperčanoch, a víta zlepšenie 

prístupu do všetkých významných miest 

vrátane vojenských priestorov; vyzýva 

Turecko, aby Výboru pre nezvestné osoby 

33. opakuje svoju výzvu Turecku, aby 

začalo sťahovať svoje jednotky z Cypru, 

odovzdalo uzavretú časť mesta Famagusta 

Organizácii Spojených národov v súlade s 

rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN (BR 

OSN) č. 550 (z roku 1984) a aby sa zdržalo 

krokov, ktoré menia demografickú 

rovnováhu na ostrove prostredníctvom 

politiky nelegálnych osád; poznamenáva, 

že ešte pred nadobudnutím platnosti 

dohody o urovnaní sa musí dobre pripraviť 

vykonávanie acquis EÚ v budúcom 

turecko-cyperskom štátnom zriadení; v 

tejto súvislosti berie na vedomie nepretržité 

pokračovanie práce bikomunálneho 

prípravného výboru ad hoc na úrovni EÚ; 

vyjadruje pochvalu dôležitej práci Výboru 

pre nezvestné osoby (CMP), ktorý sa 

zaoberá pátraním po nezvestných gréckych 

aj tureckých Cyperčanoch, a víta zlepšenie 

prístupu do všetkých významných miest 

vrátane vojenských priestorov; vyzýva 

Turecko, aby Výboru pre nezvestné osoby 

pomáhalo poskytovaním informácií zo 

svojich vojenských archívov; žiada, aby sa 

venovala osobitná pozornosť práci Výboru 

pre nezvestné osoby, a v tomto smere víta 
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pomáhať poskytovaním informácií zo 

svojich vojenských archívov; žiada, aby sa 

venovala osobitná pozornosť práci Výboru 

pre nezvestné osoby, a v tomto smere víta 

vymenovanie stáleho spravodajcu 

Európskeho parlamentu pre nezvestné 

osoby; 

vymenovanie stáleho spravodajcu 

Európskeho parlamentu pre nezvestné 

osoby; 

Or. en 

 

 


