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28.6.2017 A8-0234/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby v súlade s negociačným rámcom 

okamžite formálne pozastavili prístupové 

rokovania s Tureckom, ak sa balík 

ústavných reforiem bude uplatňovať v 

nezmenenom znení; zdôrazňuje, berúc na 

vedomie pripomienky Benátskej komisie k 

ústavnej reforme, že navrhované ústavné 

zmeny nedodržiavajú základné zásady 

oddelenia právomocí a nezabezpečujú 

dostatočnú kontrolu a rovnováhu, a nie sú 

v súlade s kodanskými kritériami; vyzýva 

Komisiu, členské štáty a Turecko, aby 

začali viesť otvorenú a úprimnú diskusiu 

o oblastiach spoločného záujmu, v 

ktorých by bolo možné zintenzívnenie 

spolupráce; zdôrazňuje, že akákoľvek 

politická angažovanosť medzi EÚ a 

Tureckom by mala vychádzať z 

ustanovení o podmienenosti týkajúcich sa 

dodržiavania demokracie, zásad právneho 

štátu a základných práv; 

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby definitívne ukončili prístupové 

rokovania s Tureckom; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 

nedávne udalosti v Turecku pri vykonávaní 

preskúmania v polovici trvania, pokiaľ ide 

o finančné prostriedky nástroja 

predvstupovej pomoci (IPA) v roku 2017, a 

aby pozastavila predvstupové 

financovanie, ak budú pozastavené 

prístupové rokovania; žiada Komisiu, aby, 

v prípade, že sa tento scenár rozvinie, 

použila tieto finančné prostriedky na 

priamu podporu tureckej občianskej 

spoločnosti a utečencov v Turecku, a aby 

viac investovala do výmenných programov 

medzi ľuďmi, ako je Erasmus+ pre 

študentov, akademických pracovníkov a 

novinárov; 

25.  vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 

nedávne udalosti v Turecku pri vykonávaní 

preskúmania v polovici trvania, pokiaľ ide 

o finančné prostriedky nástroja 

predvstupovej pomoci (IPA) v roku 2017, a 

aby definitívne ukončila akékoľvek 

predvstupové financovanie; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. dôrazne odsudzuje vyhlásenia 

prezidenta Erdogana, ktorý obvinil 

niektorých lídrov EÚ z „nacistických 

postupov“ a ich občanov, že sú 

„nacistami.“; poukazuje na to, že 

pokračovanie takýchto neodôvodnených 

vyhlásení oslabuje dôveryhodnosť 

Turecka ako politického partnera, a že jej 

vývoz jeho vnútorných konfliktov 

predstavuje hrozbu pre mierové 

spolunažívanie v spoločnosti v členských 

štátoch s rozsiahlou komunitou tureckého 

pôvodu; zdôrazňuje, že turecká vláda sa 

musí zdržať systematického úsilia 

mobilizovať turecké komunity v členských 

štátoch na svoje vlastné účely; so 

znepokojením upozorňuje na správy o 

údajnom tlaku na členov tureckej diaspóry, 

ktorá žije v členských štátoch, a odsudzuje 

sledovanie občanov s dvojitým 

občianstvom, ktorí žijú v zahraničí, zo 

strany tureckých orgánov; je znepokojený 

odňatím veľkého počtu pasov, v dôsledku 

čoho príslušné osoby zostávajú bez štátnej 

príslušnosti v rozpore s Dohovorom OSN z 

roku 1954 o právnom postavení osôb bez 

štátnej príslušnosti a s Dohovorom OSN 

o redukovaní počtu osôb bez štátnej 

príslušnosti z roku 1961, a údajným 

odmietaním poskytovania služieb 

tureckými konzulátmi mnohým tureckým 

28. dôrazne odsudzuje vyhlásenia 

prezidenta Erdogana, ktorý obvinil 

niektorých lídrov EÚ z „nacistických 

postupov“ a ich občanov, že sú 

„nacistami“; upozorňuje, že Turecko by 

malo rešpektovať zvrchovanosť a územnú 

celistvosť členských štátov; poukazuje na 

to, že vývoz jeho vnútorných konfliktov 

predstavuje hrozbu pre mierové 

spolunažívanie v spoločnosti v členských 

štátoch s rozsiahlou komunitou tureckého 

pôvodu; zdôrazňuje, že turecká vláda sa 

musí zdržať systematického úsilia 

mobilizovať turecké komunity v členských 

štátoch na svoje vlastné účely; so 

znepokojením upozorňuje na správy o 

údajnom tlaku na členov tureckej diaspóry, 

ktorá žije v členských štátoch, a odsudzuje 

sledovanie občanov s dvojitým 

občianstvom, ktorí žijú v zahraničí, zo 

strany tureckých orgánov; je znepokojený 

odňatím veľkého počtu pasov, v dôsledku 

čoho príslušné osoby zostávajú bez štátnej 

príslušnosti v rozpore s Dohovorom OSN z 

roku 1954 o právnom postavení osôb bez 

štátnej príslušnosti a s Dohovorom OSN 

o redukovaní počtu osôb bez štátnej 

príslušnosti z roku 1961, a údajným 

odmietaním poskytovania služieb 

tureckými konzulátmi mnohým tureckým 

občanom; 
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občanom; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  30 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. dôrazne nalieha na tureckú vládu, 

aby uznala arménsku genocídu; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 Report on Turkey 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Paragraph 31 a (new) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. odsudzuje pokusy o premenu 

Hagie Sofie na mešitu, najmä 

vymenovaním stáleho imáma v októbri 

2016 a usporiadaním moslimských 

modlitieb 21. júna 2017, na ktorých sa 

zúčastnili vládni predstavitelia a ktoré sa 

vysielali v televízii; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0234/2017 

Kati Piri 

Správa o Turecku za rok 2016 

2016/2308(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31b. naliehavo vyzýva tureckú vládu, 

aby prestala konfiškovať kresťanský 

majetok, ako sa nedávno stalo v prípade 

približne šesťdesiatich kostolov, 

cintorínov a ďalších nehnuteľností na 

juhovýchode krajiny; naliehavo žiada 

vládu, aby tento majetok vrátila 

právoplatným vlastníkom; 

Or. en 

 

 


