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6.3.2019 A8-0091/2

Pozměňovací návrh 2
Renate Sommer
za skupinu PPE

Zpráva A8-0091/2019
Kati Piri
Zpráva o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje své znepokojení nad 
hrubým násilím vůči ženám, které je 
rozšířené v turecké společnosti, včetně 
vražd ze cti, nezákonných dětských sňatků 
a sexuálního zneužívání, a nad tím, že se 
turecké orgány zdráhají trestat pachatele 
násilí na základě pohlaví; zdůrazňuje, že 
domácí násilí vedlo v roce 2018 ke smrti 
440 žen – což představuje nárůst ve 
srovnání s předchozími lety – a že trestní 
řízení je často zdlouhavé a dochází k jeho 
zpoždění; vyzývá tureckou vládu, aby 
v této otázce přijala a prováděla politiku 
nulové tolerance;
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6.3.2019 A8-0091/3

Pozměňovací návrh 3
Renate Sommer
za skupinu PPE

Zpráva A8-0091/2019
Kati Piri
Zpráva o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. doporučuje s ohledem na veškeré 
výše uvedené informace, aby Komise 
a Rada Evropské unie v souladu s rámcem 
pro jednání pozastavily jednání 
s Tureckem o přistoupení; zůstává však 
i nadále zavázán k demokratickému 
a politickému dialogu s Tureckem; žádá 
Komisi, aby využívala finanční prostředky 
dostupné v současnosti v rámci nástroje 
předvstupní pomoci (NPP II a budoucího 
NPP III) na podporu turecké občanské 
společnosti, obránců lidských práv 
a novinářů prostřednictvím vyhrazeného 
finančního krytí přímo řízeného EU a aby 
zvýšila množství příležitostí k navazování 
kontaktů mezi lidmi, akademickému 
dialogu, přístupu tureckých studentů na 
evropské univerzity a novinářů 
k mediálním platformám za účelem 
ochrany a podpory demokratických hodnot 
a zásad, lidských práv a právního státu; 
očekává, aniž je dotčen článek 49 Smlouvy 
o Evropské unii, že vztah mezi Tureckem 
a Evropskou unií bude znovu definován 
z hlediska účinného partnerství; 
zdůrazňuje, že by jakékoliv politické 
vztahy mezi EU a Tureckem měly být 
založeny na ustanoveních o podmíněnosti 
týkajících se dodržování zásad demokracie, 
právního státu a základních práv;

21. doporučuje s ohledem na veškeré 
výše uvedené informace, aby Komise 
a Rada Evropské unie ukončily jednání 
s Tureckem o přistoupení; zůstává však 
i nadále zavázán k demokratickému 
a politickému dialogu s Tureckem; žádá 
Komisi, aby využívala finanční prostředky 
dostupné v současnosti v rámci nástroje 
předvstupní pomoci (NPP II a budoucího 
NPP III) na podporu turecké občanské 
společnosti, obránců lidských práv 
a novinářů prostřednictvím vyhrazeného 
finančního krytí přímo řízeného EU a aby 
zvýšila množství příležitostí k navazování 
kontaktů mezi lidmi, akademickému 
dialogu, přístupu tureckých studentů na 
evropské univerzity a novinářů 
k mediálním platformám za účelem 
ochrany a podpory demokratických hodnot 
a zásad, lidských práv a právního státu; 
očekává, aniž je dotčen článek 49 Smlouvy 
o Evropské unii, že vztah mezi Tureckem 
a Evropskou unií bude znovu definován 
z hlediska účinného partnerství; 
zdůrazňuje, že by jakékoliv politické 
vztahy mezi EU a Tureckem měly být 
založeny na ustanoveních o podmíněnosti 
týkajících se dodržování zásad demokracie, 
právního státu a základních práv;
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6.3.2019 A8-0091/4

Pozměňovací návrh 4
Renate Sommer
za skupinu PPE

Zpráva A8-0091/2019
Kati Piri
Zpráva o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že ačkoli na začátku 
postupu přistoupení k EU byla v Turecku 
silná motivace přijímat reformy, 
v oblastech právního státu a lidských práv 
došlo v posledních několika letech 
k silnému oslabení motivace; připomíná, 
že Parlament v době, kdy se turecká vláda 
zavázala k provádění významných 
reforem, opakovaně vyzýval k otevření 
kapitoly 23 o soudnictví a základních 
právech a kapitoly 24 o spravedlnosti, 
svobodě a bezpečnosti; vyjadřuje hluboké 
politování nad tím, že kvůli pokračujícímu 
blokování Radou nebylo možné plně 
využít nástrojů pro přistoupení;

22. konstatuje, že ačkoli na začátku 
postupu přistoupení k EU byla v Turecku 
silná motivace přijímat reformy, 
v oblastech právního státu a lidských práv 
došlo v posledních několika letech 
k výraznému oslabení motivace; 
konstatuje, že Turecko se od Evropské 
unie stále více vzdaluje; vyjadřuje hluboké 
politování nad rétorikou tureckého 
prezidenta namířenou proti EU, která 
ochlazuje vzájemné vztahy a vedla 
k současnému pozastavení procesu 
jednání;
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