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6.3.2019 A8-0091/5

Pozměňovací návrh 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad kroky 
přijatými tureckou vládou vůči tureckým 
občanům ve třetích zemích, včetně 
pronásledování, únosů a tajného sledování, 
a také nad využíváním horkých linek, 
jejichž prostřednictvím jsou lidé vybízeni, 
aby podávali hlášení o jiných občanech 
turecké vládě; vyjadřuje hluboké 
znepokojení nad nelegálním únosem 
a vydáním 101 tureckých státních 
příslušníků, k němuž došlo v 18 zemích, 
jak turecké orgány potvrdily ve svém 
prohlášení ze dne 16. července 2018; 
naléhavě žádá členské státy EU, aby 
veškeré žádosti Turecka o vydání 
zpracovávaly transparentním způsobem, 
v souladu se soudními postupy a za 
důsledného dodržování mezinárodních 
norem v oblasti lidských práv; znovu 
připomíná, že zatýkací rozkazy Interpolu 
nesmí být zneužívány tak, aby jejich cílem 
byli turečtí disidenti, obránci lidských práv, 
novináři a lidé kritizující vládu, například 
bývalý finalista nominovaný na 
Sacharovovu cenu Can Dündar;

3. vyjadřuje politování nad kroky 
přijatými tureckou vládou vůči tureckým 
občanům ve třetích zemích, včetně 
pronásledování, únosů a tajného sledování, 
a také nad využíváním horkých linek, 
jejichž prostřednictvím jsou lidé vybízeni, 
aby podávali hlášení o jiných občanech 
turecké vládě; vyjadřuje své znepokojení 
nad tím, že turecká vláda nabídla 
peněžitou odměnu za návrat tureckých 
občanů, kterým byl udělen status 
uprchlíků v Evropské unii a kteří žijí 
v členských státech; vyjadřuje hluboké 
znepokojení nad nelegálním únosem 
a vydáním 101 tureckých státních 
příslušníků, k němuž došlo v 18 zemích, 
jak turecké orgány potvrdily ve svém 
prohlášení ze dne 16. července 2018; 
naléhavě žádá členské státy EU, aby 
veškeré žádosti Turecka o vydání 
zpracovávaly transparentním způsobem, 
v souladu se soudními postupy a za 
důsledného dodržování mezinárodních 
norem v oblasti lidských práv; znovu 
připomíná, že zatýkací rozkazy Interpolu 
nesmí být zneužívány tak, aby jejich cílem 
byli turečtí disidenti, obránci lidských práv, 
novináři a lidé kritizující vládu, například 
bývalý finalista nominovaný na 
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Sacharovovu cenu Can Dündar;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/6

Pozměňovací návrh 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá tureckou vládu, aby 
dodržovala a důsledně plnila právní 
závazky týkající se ochrany kulturního 
dědictví, které přijala, a zejména aby 
v dobré víře vypracovala souhrnný seznam 
řeckého, arménského, asyrského a dalšího 
kulturního dědictví zničeného v průběhu 
minulého století; vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo Úmluvu UNESCO o ochraně 
a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 
z roku 2005; vyzývá Turecko, aby 
spolupracovalo s příslušnými 
mezinárodními organizacemi, zejména 
s Radou Evropy, při předcházení 
nedovolenému obchodování a záměrnému 
ničení kulturního dědictví a v boji proti 
němu;

13. vyzývá tureckou vládu, aby 
dodržovala a důsledně plnila právní 
závazky týkající se ochrany kulturního 
dědictví, které přijala, a zejména aby 
v dobré víře vypracovala souhrnný seznam 
řeckého, arménského, asyrského a dalšího 
kulturního dědictví zničeného v průběhu 
minulého století; staví se v této souvislosti 
proti jakémukoli extrémnímu pohledu, 
který prosazuje změnu podoby historické 
náboženské památky Hagia Sophia a její 
přetvoření v mešitu; vyzývá Turecko, aby 
ratifikovalo Úmluvu UNESCO o ochraně 
a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 
z roku 2005; vyzývá Turecko, aby 
spolupracovalo s příslušnými 
mezinárodními organizacemi, zejména 
s Radou Evropy, při předcházení 
nedovolenému obchodování a záměrnému 
ničení kulturního dědictví a v boji proti 
němu;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/7

Pozměňovací návrh 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
situací na jihovýchodě Turecka a údajným 
závažným porušováním lidských práv, 
nadužíváním síly, mučení a nad závažným 
omezováním práva na svobodu 
přesvědčení a projevu a také nad politickou 
účastí na jihovýchodě, zejména po 
neúspěchu procesu urovnání turecko-
kurdského konfliktu v roce 2015, jak 
dokládá Úřad vysokého komisaře OSN pro 
lidská práva i obránci lidských práv v 
Turecku; znovu důrazně odsuzuje návrat 
k násilí ze strany Kurdské strany 
pracujících (PKK), která je od roku 2002 
zařazena na seznam teroristických 
organizací EU; zdůrazňuje, že je nezbytně 
potřeba, aby byl obnoven důvěryhodný 
politický postup, který povede k mírovému 
urovnání kurdské otázky; vyzývá Turecko, 
aby urychleně vyšetřilo všechna závažná 
tvrzení o porušování lidských práv 
a zabíjení a aby mezinárodním 
pozorovatelům umožnilo provádět 
nezávislé monitorovací činnosti; je 
znepokojen ničením míst na jihovýchodě, 
která jsou součástí historického dědictví, 
včetně starobylého města Sur v provincii 
Diyarbakir zařazeného na seznam 
světového dědictví UNESCO, neboť se 

14. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
situací na jihovýchodě Turecka a údajným 
závažným porušováním lidských práv, 
nadužíváním síly, mučení a nad závažným 
omezováním práva na svobodu 
přesvědčení a projevu a také nad politickou 
účastí na jihovýchodě, zejména po 
neúspěchu procesu urovnání turecko-
kurdského konfliktu v roce 2015, jak 
dokládá Úřad vysokého komisaře OSN pro 
lidská práva i obránci lidských práv 
v Turecku; zdůrazňuje, že zařazení 
Kurdské strany pracujících (PKK) na 
seznam teroristických organizací EU 
brání v postupu směrem k nastolení míru, 
dialogu a vyjednávání, což zároveň 
usnadňuje porušování lidských práv; 
vyzývá proto Radu, aby tento seznam 
přezkoumala a odstranila PKK ze 
seznamu teroristických organizací 
s přihlédnutím zejména k rozsudku 
Soudního dvora Evropské unie ze dne 
15. listopadu 2018, jímž bylo vypuštěno 
a zrušeno zařazení PKK na seznam Rady 
Evropské unie obsahující teroristické 
organizace v období 2014 až 2017; vyzývá 
turecké orgány, aby obnovily rozhovory 
s vedoucími představiteli PKK za účelem 
dosažení mírového řešení kurdské otázky; 
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jedná o čin, který ohrožuje zachování 
kurdské identity a kultury v Turecku;

zdůrazňuje, že je nezbytně potřeba, aby byl 
obnoven důvěryhodný politický postup, 
který povede k mírovému urovnání 
kurdské otázky; vyzývá Turecko, aby 
urychleně vyšetřilo všechna závažná 
tvrzení o porušování lidských práv 
a zabíjení a aby mezinárodním 
pozorovatelům umožnilo provádět 
nezávislé monitorovací činnosti; je 
znepokojen ničením míst na jihovýchodě, 
která jsou součástí historického dědictví, 
včetně starobylého města Sur v provincii 
Diyarbakir zařazeného na seznam 
světového dědictví UNESCO, neboť se 
jedná o čin, který ohrožuje zachování 
kurdské identity a kultury v Turecku;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/8

Pozměňovací návrh 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
za skupinu GUE/NGL

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 

21. doporučuje s ohledem na veškeré 
výše uvedené informace, aby Komise 
a Rada Evropské unie v souladu s rámcem 
pro jednání zastavily jednání s Tureckem 
o přistoupení; zůstává však i nadále 
zavázán k demokratickému a politickému 
dialogu s Tureckem; 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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zásad demokracie, právního státu 
a základních práv;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/9

Pozměňovací návrh 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
za skupinu GUE/NGL

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 silnému oslabení motivace;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Pozměňovací návrh 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že modernizace celní 
unie by dále posílila již nyní silné vazby 
mezi Tureckem a EU a zajistila, aby 
Turecko zůstalo hospodářsky pevně 
navázané na EU; domnívá se proto, že by 
měla být ponechána možnost pro 
modernizaci a rozšíření celní unie mezi EU 
a Tureckem z roku 1995, aby byly 
zahrnuty důležité oblasti, jako jsou 
například zemědělství, služby a zadávání 
veřejných zakázek, na které se v 
současnosti nevztahuje; připomíná, že 
Turecko je pátým největším obchodním 
partnerem EU, přičemž EU je hlavním 
obchodním partnerem Turecka, a že dvě 
třetiny přímých zahraničních investic (PZI) 
v Turecku pochází z členských států EU 
a že Turecko představuje pro EU důležitý 
trh růstu; domnívá se, že toto rozšíření by 
poskytlo důležitou příležitost pro 
demokratickou podmíněnost, pozitivní 
pákový efekt a možnost plánu, v němž by 
se rozšíření celní unie snoubilo 
s konkrétními zlepšeními ze strany Turecka 
k provádění demokratických reforem 
v oblasti demokracie, lidských práv, 
základních svobod a právního státu 
a směrem k opravdovému otevření prostoru 
pro občanskou společnost a pluralismus; 

23. domnívá se, že by měla být 
ponechána možnost pro modernizaci 
a rozšíření celní unie mezi EU a Tureckem 
z roku 1995 připomíná, že Turecko je 
pátým největším obchodním partnerem 
EU, přičemž EU je hlavním obchodním 
partnerem Turecka, a že dvě třetiny 
přímých zahraničních investic (PZI) 
v Turecku pochází z členských států EU 
a že Turecko představuje pro EU důležitý 
trh růstu; domnívá se, že o aktualizaci lze 
uvažovat za předpokladu, že Turecko 
nejprve přistoupí k plnému 
a nediskriminačnímu plnění svých 
závazků vyplývajících ze stávající dohody 
o celní unii mezi EU a Tureckem; 
domnívá se, že jakmile by byl tento krok 
učiněn, rozšíření by poskytlo důležitou 
příležitost pro demokratickou 
podmíněnost, pozitivní pákový efekt 
a možnost plánu, v němž by se rozšíření 
celní unie snoubilo s konkrétními 
zlepšeními ze strany Turecka k provádění 
demokratických reforem posilujících úplný 
soulad s kodaňskými kritérii v oblasti 
demokracie, lidských práv, základních 
svobod a právního státu a směrem 
k opravdovému otevření prostoru pro 
občanskou společnost a pluralismus; dále 
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dále se domnívá, že rozšíření celní unie by 
poskytla důležitou příležitost pro politický 
dialog o sociálně a environmentálně 
udržitelném hospodářském rozvoji 
a změnách klimatu i o pracovních právech 
v Turecku; vyzývá Komisi, aby zahájila 
přípravy na modernizaci celní unie, jakmile 
turecká vláda prokáže, že je připravena 
uskutečnit významné reformy; vyzývá 
Komisi, aby do modernizované celní unie 
začlenila doložku o lidských právech 
a základních svobodách, tak aby se lidská 
práva a základní svobody staly základní 
podmínkou; připomíná, že stávající celní 
unie nedosahuje svého plného potenciálu, 
dokud Turecko plně provede dodatkový 
protokol ve vztahu ke všem členským 
státům;

se domnívá, že rozšíření celní unie by 
poskytla důležitou příležitost pro politický 
dialog o sociálně a environmentálně 
udržitelném hospodářském rozvoji 
a změnách klimatu i o pracovních právech 
v Turecku; vyzývá Komisi, aby zahájila 
přípravy na modernizaci celní unie, jakmile 
turecká vláda prokáže, že je připravena 
uskutečnit významné reformy; vyzývá 
Komisi, aby do modernizované celní unie 
začlenila doložku o lidských právech 
a základních svobodách, tak aby se lidská 
práva a základní svobody staly základní 
podmínkou; připomíná, že stávající celní 
unie nedosahuje svého plného potenciálu, 
dokud Turecko plně provede dodatkový 
protokol ve vztahu ke všem členským 
státům;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Pozměňovací návrh 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podotýká, že uvolnění vízového 
režimu má pro turecké obyvatele, zejména 
studenty, členy akademické obce, zástupce 
podniků a osoby s rodinnými vazbami 
v členských státech EU, mimořádný 
význam; vybízí tureckou vládu, aby 
v plném rozsahu plnila 72 kritérií 
stanovených v plánu uvolnění vízového 
režimu; zdůrazňuje, že přezkum tureckých 
právních předpisů v oblasti boje proti 
terorismu je základní podmínkou 
k zajištění základních práv a svobod; 
vybízí Turecko, aby vyvinulo nezbytné 
úsilí o naplnění zbývajících cílů; 
zdůrazňuje, že vízový režim bude moci být 
uvolněn až tehdy, kdy budou všechna tato 
kritéria plně a účinně splněna, a to 
nediskriminačním způsobem;

26. podotýká, že uvolnění vízového 
režimu má pro turecké obyvatele, zejména 
studenty, členy akademické obce, zástupce 
podniků a osoby s rodinnými vazbami 
v členských státech EU, mimořádný 
význam; připomíná, že liberalizací 
vízového režimu nesmí být dotčena práva 
tureckých státních příslušníků, zejména 
těch, kteří usilují o azyl v Evropě, a že 
liberalizace nemůže být předmětem 
přísnější hraniční kontroly nebo 
provádění dohod o zpětném přebírání 
osob, nýbrž je sama o sobě cílem 
spočívajícím v dosažení univerzálního 
práva na svobodu pohybu, jak stanoví 
mezinárodní právo; vybízí tureckou vládu, 
aby v plném rozsahu plnila 72 kritérií 
stanovených v plánu uvolnění vízového 
režimu; zdůrazňuje, že přezkum tureckých 
právních předpisů v oblasti boje proti 
terorismu je základní podmínkou 
k zajištění základních práv a svobod; 
vybízí Turecko, aby vyvinulo nezbytné 
úsilí o naplnění zbývajících cílů; 
zdůrazňuje, že vízový režim bude moci být 
uvolněn až tehdy, kdy budou všechna tato 
kritéria plně a účinně splněna, a to 
nediskriminačním způsobem vůči všem 
členským státům EU;
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6.3.2019 A8-0091/12

Pozměňovací návrh 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. připomíná, že Turecko hraje při 
reakci na migrační krizi, kterou způsobila 
válka v Sýrii, důležitou úlohu; domnívá se, 
že Turecko a obyvatelstvo této země 
prokázalo velkou pohostinnost, když 
poskytlo přístřeší více než 3,5 miliónům 
syrských uprchlíků; zdůrazňuje, že 
v Turecku je zhruba jeden milion syrských 
dětí ve školním věku, přičemž 60 % z nich 
je registrováno v tureckých školách; bere 
na vědomí prohlášení EU a Turecka ze dne 
18. března 2016; naléhavě vyzývá Turecko, 
aby dodržovalo zásadu nenavracení; 
vyjadřuje politování nad tím, že EU v 
rámci programu nástroje předvstupní 
pomoci pro Turecko na období 2011/2012 
(2011/2012 IPA) financovala obrněná 
kontrolní vozidla Cobra II, aby pozorně 
sledovala používání zařízení 
financovaných či spolufinancovaných v 
rámci programů EU a účinné uplatňování 
zásady nenavracení, zejména na syrských 
hranicích; vyzývá EU a její členské státy, 
aby dodržely svůj slib ohledně rozsáhlého 
znovuusídlování a aby zajistily přiměřené 
finanční zdroje na dlouhodobou podporu 
syrských uprchlíků v Turecku; bere na 
vědomí zvláštní zprávu Evropského 
účetního dvora za rok 2018, která vyzývá k 
větší efektivitě a transparentnosti při 

27. připomíná, že Turecko hraje 
důležitou úlohu při reakci na výzvy 
související se zranitelnými osobami, které 
potřebují mezinárodní ochranu a jejichž 
situaci způsobila válka v Sýrii; domnívá 
se, že Turecko a obyvatelstvo této země 
prokázalo velkou pohostinnost, když 
poskytlo přístřeší více než 3,5 miliónům 
syrských uprchlíků; zdůrazňuje, že 
v Turecku je zhruba jeden milion syrských 
dětí ve školním věku, přičemž 60 % z nich 
je registrováno v tureckých školách; zamítá 
prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 
2016; naléhavě vyzývá Turecko, aby 
dodržovalo zásadu nenavracení; vyjadřuje 
politování nad tím, že EU v rámci 
programu nástroje předvstupní pomoci pro 
Turecko na období 2011/2012 (2011/2012 
IPA) financovala obrněná kontrolní vozidla 
Cobra II, aby pozorně sledovala používání 
zařízení financovaných či 
spolufinancovaných v rámci programů EU 
a účinné uplatňování zásady nenavracení, 
zejména na syrských hranicích; vyzývá EU 
a její členské státy, aby dodržely svůj slib 
ohledně rozsáhlého znovuusídlování a aby 
zajistily přiměřené finanční zdroje na 
dlouhodobou podporu syrských uprchlíků 
v Turecku; bere na vědomí zvláštní zprávu 
Evropského účetního dvora za rok 2018, 
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přidělování a rozdělování finančních 
prostředků; poukazuje na rostoucí nejistotu 
syrských uprchlíků, pokud jde o vyhlídky 
na jejich dočasnou ochranu v Turecku, 
a žádá Turecko, aby zvážilo strategie pro 
zvýšení sociální soudržnosti v oblastech 
s velkými komunitami syrských uprchlíků, 
jakož i dlouhodobé socioekonomické 
a kulturní začleňování a přiměřený 
a účinný přístup ke vzdělávání a odborné 
přípravě; vyzývá Komisi, aby zůstala 
ostražitá a zajistila řádné dodržování práv 
uprchlíků v případech, kdy jsou využívány 
prostředky EU, a přijetí opatření na boj 
proti dětské práci, sexuálnímu 
vykořisťování dětí a dalšímu porušování 
lidských práv;

která vyzývá k větší efektivitě 
a transparentnosti při přidělování 
a rozdělování finančních prostředků; 
poukazuje na rostoucí nejistotu syrských 
uprchlíků, pokud jde o vyhlídky na jejich 
dočasnou ochranu v Turecku, a žádá 
Turecko, aby zvážilo strategie pro zvýšení 
sociální soudržnosti v oblastech s velkými 
komunitami syrských uprchlíků, jakož 
i dlouhodobé socioekonomické a kulturní 
začleňování a přiměřený a účinný přístup 
ke vzdělávání a odborné přípravě; vyzývá 
Komisi, aby zůstala ostražitá a zajistila 
řádné dodržování práv uprchlíků 
v případech, kdy jsou využívány 
prostředky EU, a přijetí opatření na boj 
proti dětské práci, sexuálnímu 
vykořisťování dětí a dalšímu porušování 
lidských práv;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Pozměňovací návrh 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. konstatuje, že je důležité, aby EU i 
její členské státy a Turecko udržovaly 
úzký dialog a prohlubovaly spolupráci 
v oblasti zahraniční politiky 
a bezpečnostních otázek s Tureckem; 
vybízí ke spolupráci a koordinaci v 
otázkách zahraniční politiky, obrany 
a bezpečnosti, včetně spolupráce v oblasti 
boje proti terorismu; připomíná, že 
Turecko je zároveň dlouholetým členem 
aliance NATO a nachází se v klíčové 
geostrategické poloze pro zachování 
regionální a evropské bezpečnosti; 
konstatuje, že EU a Turecko nadále 
spolupracují v otázkách (vojenského) 
strategického významu v rámci NATO; 
vyzývá proto Turecko, aby obnovilo 
spolupráci s členy NATO z EU v rámci 
průběžného programu spolupráce NATO 
se zeměmi mimo EU;

vypouští se

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Pozměňovací návrh 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. připomíná důležitost dobrých 
sousedských vztahů; v této souvislosti 
vyzývá Turecko, aby v souladu 
s ustanoveními Charty OSN 
a mezinárodním právem zvýšilo úsilí 
o vyřešení otevřených dvoustranných 
otázek, včetně nevyřešených právních 
závazků a sporů se svými bezprostředními 
sousedy týkajících se pozemních 
a námořních hranic a vzdušného prostoru; 
znovu vyzývá tureckou vládu, aby 
podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu; naléhavě vyzývá tureckou vládu, 
aby ukončila opakované narušování 
řeckého vzdušného prostoru a teritoriálních 
vod a aby respektovala územní celistvost 
a suverenitu všech svých sousedů; 
vyjadřuje politování nad tím, že hrozba 
casus belli, kterou vyhlásilo Velké národní 
shromáždění Turecka proti Řecku, ještě 
nebyla stažena;

30. připomíná důležitost dobrých 
sousedských vztahů; v této souvislosti 
vyzývá Turecko, aby v souladu 
s ustanoveními Charty OSN 
a mezinárodním právem zvýšilo úsilí 
o vyřešení otevřených dvoustranných 
otázek, včetně nevyřešených právních 
závazků a sporů se svými bezprostředními 
sousedy týkajících se pozemních 
a námořních hranic a vzdušného prostoru; 
znovu vyzývá tureckou vládu, aby 
podepsala a ratifikovala Úmluvu 
Organizace spojených národů o mořském 
právu; naléhavě vyzývá tureckou vládu, 
aby ukončila opakované narušování 
řeckého vzdušného prostoru a teritoriálních 
vod a aby respektovala územní celistvost 
a suverenitu všech svých sousedů; 
připomíná, že v souladu s Úmluvou 
Organizace spojených národů o mořském 
právu (UNCLOS) může Řecko, kdykoli si 
to přeje, uplatnit právo na rozšíření svých 
teritoriálních vod až na 12 námořních 
mil; vyjadřuje politování nad tím, že 
hrozba casus belli, kterou vyhlásilo Velké 
národní shromáždění Turecka proti Řecku, 
ještě nebyla stažena;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Pozměňovací návrh 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vítá úsilí pod záštitou generálního 
tajemníka OSN obnovit vyjednávání 
o znovusjednocení Kypru; připomíná svoji 
podporu spravedlivému, komplexnímu 
a životaschopnému urovnání založenému 
na federálním uspořádání rozděleném do 
dvou politicky rovných komunit a dvou 
zón s mezinárodní právní subjektivitou, 
s jedinou suverenitou a jediným 
občanstvím mezi oběma komunitami, a to 
v souladu s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN, mezinárodním právem 
a acquis EU a na základě dodržování 
zásad, na nichž je založena Unie; 
upozorňuje na rámec generálního 
tajemníka OSN a na jeho výzvu k obnovení 
jednání na základě dohod, jichž bylo již 
dosaženo v roce 2017 v rámci procesu v 
Crans Montana; vyzývá EU a její členské 
státy, aby hrály aktivnější úlohu při 
zajištění úspěšného završení jednání; opět 
vyzývá všechny zúčastněné strany, 
zejména Turecko, aby se zavázaly 
a přispěly ke komplexnímu řešení kyperské 
otázky; vyzývá Turecko, aby z Kypru 
začalo stanovat své ozbrojené síly, aby 
v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 předalo uzavřenou část města 
Famagusta Organizaci spojených národů 

31. vítá úsilí pod záštitou generálního 
tajemníka OSN obnovit vyjednávání 
o znovusjednocení Kypru; připomíná svoji 
podporu spravedlivému, komplexnímu 
a životaschopnému urovnání založenému 
na federálním uspořádání rozděleném do 
dvou politicky rovných komunit a dvou 
zón s mezinárodní právní subjektivitou, 
s jedinou suverenitou a jediným 
občanstvím mezi oběma komunitami, a to 
v souladu s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN, mezinárodním právem 
a acquis EU a na základě dodržování 
zásad, na nichž je založena Unie; 
upozorňuje na rámec generálního 
tajemníka OSN, který stanovuje mimo jiné 
ukončení smlouvy o zárukách 
a jakéhokoli jednostranného práva na 
intervenci a urychlené stažení všech 
okupačních sil, a na jeho výzvu 
k obnovení jednání na základě dohod, jichž 
bylo již dosaženo v roce 2017 v rámci 
procesu v Crans Montana; vyzývá EU a její 
členské státy, aby hrály aktivnější úlohu při 
zajištění úspěšného završení jednání; opět 
vyzývá všechny zúčastněné strany, 
zejména Turecko, aby se zavázaly 
a přispěly ke komplexnímu řešení kyperské 
otázky; vyzývá Turecko, aby z Kypru 
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a aby se zdrželo opatření, která by změnila 
demografickou rovnováhu na ostrově 
prostřednictvím politiky týkající se 
nezákonných osad; zdůrazňuje nutnost 
provést acquis EU na celém ostrově; v této 
souvislosti bere na vědomí pokračování 
činnosti výboru obou komunit zřízeného ad 
hoc pro přípravu přistoupení k EU; 
zavazuje se k tomu, že zintenzivní úsilí o 
zapojení kyperských Turků v rámci 
přípravy k plné integraci do EU po 
vyřešení kyperského problému, a vyzývá 
Komisi, aby učinila totéž; chválí důležitou 
práci Výboru pro pohřešované osoby 
složeného ze zástupců obou komunit, který 
se zabývá pohřešovanými osobami jak 
kyperských Řeků, tak kyperských Turků, 
a vítá skutečnost, že se zlepšil přístup k 
příslušným lokalitám, včetně vojenských 
oblastí; vyzývá Turecko, aby pomohlo 
výboru CMP poskytnutím informací ze 
svých vojenských archivů; uznává právo 
Kyperské republiky uzavírat dvoustranné 
dohody týkající se jeho výlučné 
ekonomické zóny; znovu vyzývá Turecko, 
aby plně respektovalo svrchovaná práva 
všech členských států, včetně práv 
týkajících se průzkumu a těžby přírodních 
zdrojů, pokud tyto činnosti probíhají 
v souladu s acquis EU a s mezinárodním 
právem; naléhavě vyzývá Turecko, aby 
spory urovnávalo poklidným způsobem 
a aby se vyhnulo hrozbám či opatřením, 
která by mohla mít negativní dopad na 
dobré sousedské vztahy;

začalo stanovat své ozbrojené síly, aby 
v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN č. 550 předalo uzavřenou část města 
Famagusta Organizaci spojených národů 
a aby se zdrželo opatření, která by změnila 
demografickou rovnováhu na ostrově 
prostřednictvím politiky týkající se 
nezákonných osad; zdůrazňuje nutnost 
provést acquis EU na celém ostrově; v této 
souvislosti bere na vědomí pokračování 
činnosti výboru obou komunit zřízeného ad 
hoc pro přípravu přistoupení k EU; 
zavazuje se k tomu, že zintenzivní úsilí 
o zapojení kyperských Turků v rámci 
přípravy k plné integraci do EU po 
vyřešení kyperského problému, a vyzývá 
Komisi, aby učinila totéž; chválí důležitou 
práci Výboru pro pohřešované osoby 
složeného ze zástupců obou komunit, který 
se zabývá pohřešovanými osobami jak 
kyperských Řeků, tak kyperských Turků, 
a vítá skutečnost, že se zlepšil přístup 
k příslušným lokalitám, včetně vojenských 
oblastí; vyzývá Turecko, aby pomohlo 
výboru CMP poskytnutím informací ze 
svých vojenských archivů; uznává právo 
Kyperské republiky uzavírat dvoustranné 
dohody týkající se jeho výlučné 
ekonomické zóny; znovu vyzývá Turecko, 
aby plně respektovalo svrchovaná práva 
všech členských států, včetně práv 
týkajících se průzkumu a těžby přírodních 
zdrojů, pokud tyto činnosti probíhají 
v souladu s acquis EU a s mezinárodním 
právem; naléhavě vyzývá Turecko, aby 
spory urovnávalo poklidným způsobem 
a aby se vyhnulo hrozbám či opatřením, 
která by mohla mít negativní dopad na 
dobré sousedské vztahy;

Or. en


