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28.6.2017 A8-0234/26 

Pozměňovací návrh  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

v případě, že bude balíček ústavních změn 

přijat v nezměněné podobě, pozastavily 
přístupová jednání s Tureckem; s ohledem 

na připomínky Benátské komise k reformě 

ústavy zdůrazňuje, že navrhované ústavní 

změny nerespektují základní zásady dělby 

moci a nezajišťují odpovídající systém 

brzd a protivah a nejsou v souladu s 

kodaňskými kritérii; vyzývá Komisi, 

členské státy a Turecko, aby zahájily 

otevřenou a upřímnou diskusi o oblastech 

společného zájmu, ve kterých by byla 

možná intenzivnější spolupráce; 

zdůrazňuje, že veškeré politické vztahy 

mezi EU a Tureckem se měly zakládat na 

ustanoveních o podmíněnosti týkajících se 

dodržování zásad demokracie, právního 

státu a základních práv; 

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

definitivně ukončily přístupová jednání s 

Tureckem; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Pozměňovací návrh  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi, aby při přípravě 

hodnocení v polovině období týkajícího se 

prostředků z nástroje předvstupní pomoci 

(NPP) v roce 2017 přihlížela 

k nejnovějšímu vývoji v Turecku a aby 

pozastavila veškeré prostředky předvstupní 

pomoci, pokud budou ukončena 

přístupová jednání; vyzývá Komisi, aby v 

případě, že tento scénář nastane, použila 

tyto prostředky na přímou podporu 

turecké občanské společnosti a uprchlíků 

v Turecku a aby více investovala do 

programů mezilidské výměny, jako je 

např. program Erasmus+ pro studenty, 

akademické pracovníky a novináře; 

25.  vyzývá Komisi, aby při přípravě 

hodnocení v polovině období týkajícího se 

prostředků z nástroje předvstupní pomoci 

(NPP) v roce 2017 přihlížela 

k nejnovějšímu vývoji v Turecku a aby 

definitivně ukončila veškeré předvstupní 

financování; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Pozměňovací návrh  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. důrazně odsuzuje výroky prezidenta 

Erdogana, jimiž některé představitele EU 

obvinil z „nacistických praktik“ a jejich 

občany označil za „nacisty“; poukazuje na 

to, že pokračování v podobných 

neopodstatněných výrocích podkopává 

důvěryhodnost Turecka jako politického 

partnera a že skutečnost, že Turecko tímto 

způsobem vyváží své vnitřní konflikty, 

ohrožuje mírovou koexistenci uvnitř 

společnosti v členských státech, ve kterých 

žije výrazná menšina tureckého původu; 

zdůrazňuje, že turecká vláda musí přestat 

systematicky usilovat o mobilizaci turecké 

diaspory v členských státech pro vlastní 

účely; se znepokojením bere na vědomí 

zprávy o údajném nátlaku na členy turecké 

diaspory žijící v členských státech 

a odsuzuje sledování občanů s dvojím 

občanstvím žijících v zahraničí ze strany 

tureckých úřadů; je znepokojen rušením 

velkého počtu cestovních pasů, v jehož 

důsledku se jejich držitelé stávají osobami 

bez státní příslušnosti – v rozporu s 

Úmluvou OSN o právním postavení osob 

bez státní příslušnosti z roku 1954 a 

Úmluvou OSN o omezení případů 

bezdomovectví z roku 1961 –, a 

skutečností, že turecké konzuláty údajně 

řadě občanů odmítly poskytnout služby; 

28. důrazně odsuzuje výroky prezidenta 

Erdogana, jimiž některé představitele EU 

obvinil z „nacistických praktik“ a jejich 

občany označil za „nacisty“; poukazuje na 

to, že Turecko by mělo respektovat 

svrchovanost a územní integritu 

členských států; poukazuje na to, že 

skutečnost, že Turecko tímto způsobem 

vyváží své vnitřní konflikty, ohrožuje 

mírovou koexistenci uvnitř společnosti v 

členských státech, ve kterých žije výrazná 

menšina tureckého původu; zdůrazňuje, že 

turecká vláda musí přestat systematicky 

usilovat o mobilizaci turecké diaspory v 

členských státech pro vlastní účely; se 

znepokojením bere na vědomí zprávy 

o údajném nátlaku na členy turecké 

diaspory žijící v členských státech 

a odsuzuje sledování občanů s dvojím 

občanstvím žijících v zahraničí ze strany 

tureckých úřadů; je znepokojen rušením 

velkého počtu cestovních pasů, v jehož 

důsledku se jejich držitelé stávají osobami 

bez státní příslušnosti – v rozporu s 

Úmluvou OSN o právním postavení osob 

bez státní příslušnosti z roku 1954 a 

Úmluvou OSN o omezení případů 

bezdomovectví z roku 1961 –, a 

skutečností, že turecké konzuláty údajně 

řadě občanů odmítly poskytnout služby; 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Pozměňovací návrh  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. důrazně žádá tureckou vládu, aby 

uznala genocidu Arménů; 

Or. en 



 

AM\1129584CS.docx  PE605.568v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.6.2017 A8-0234/30 

Pozměňovací návrh  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. odsuzuje pokusy přeměnit chrám 

Boží Moudrosti na mešitu, které 

zahrnovaly zejména jmenování stálého 

imáma v říjnu 2016 a pořádání 

muslimských modliteb dne 21. června 

2017, jichž se zúčastnili státní činitelé a 

které byly vysílány v přímém přenosu; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Pozměňovací návrh  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0234/2017 

Kati Piri 

Zpráva o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31b. žádá tureckou vládu, aby přestala 

konfiskovat majetek křesťanských církví, 

kterým bylo v nedávné době zabaveno na 

šedesát kostelů, hřbitovů a dalších 

nemovitostí v jihovýchodní části země; 

vyzývá vládu, aby tyto nemovitosti vrátila 

jejich právoplatným majitelům; 

Or. en 

 

 


