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6.3.2019 A8-0091/5

Predlog spremembe 5
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), 
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. obžaluje ukrepe turške vlade proti 
turškim državljanom v tretjih državah, 
vključno z nadlegovanjem in ugrabitvami, 
prikritim nadzorom ter praksami posebnih 
telefonskih številk, prek katerih se 
spodbuja, naj ljudje prijavljajo druge 
državljane vladi; je zelo zaskrbljen zaradi 
nezakonitih ugrabitev in izročitev 101 
turškega državljana, ki so potekale v 18 
državah, kar potrjujejo tudi izjave turških 
organov z dne 16. julija 2018; poziva 
države članice EU, naj obravnavajo vse 
zahteve Turčije za izročitev na pregleden 
način, pri tem pa naj upoštevajo sodne 
postopke, ki so povsem v skladu z 
mednarodnimi standardi človekovih pravic; 
ponavlja, da se Interpolovi nalogi za 
prijetje ne smejo zlorabljati za preganjanje 
turških disidentov, zagovornikov 
človekovih pravic, novinarjev in kritikov 
vlade, kot v primeru nekdanjega finalista 
za nagrado Saharova Cana Dündarja;

3. obžaluje ukrepe turške vlade proti 
turškim državljanom v tretjih državah, 
vključno z nadlegovanjem in ugrabitvami, 
prikritim nadzorom ter praksami posebnih 
telefonskih številk, prek katerih se 
spodbuja, naj ljudje prijavljajo druge 
državljane vladi; je zaskrbljen, da je turška 
vlada ponudila nagrado za vrnitev turških 
državljanov, ki jim je bil podeljen status 
begunca v Evropski uniji in živijo v 
državah članicah; je zelo zaskrbljen zaradi 
nezakonitih ugrabitev in izročitev 101 
turškega državljana, ki so potekale v 18 
državah, kar potrjujejo tudi izjave turških 
organov z dne 16. julija 2018; poziva 
države članice EU, naj obravnavajo vse 
zahteve Turčije za izročitev na pregleden 
način, pri tem pa naj upoštevajo sodne 
postopke, ki so povsem v skladu z 
mednarodnimi standardi človekovih pravic; 
ponavlja, da se Interpolovi nalogi za 
prijetje ne smejo zlorabljati za preganjanje 
turških disidentov, zagovornikov 
človekovih pravic, novinarjev in kritikov 
vlade, kot v primeru nekdanjega finalista 
za nagrado Saharova Cana Dündarja;
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6.3.2019 A8-0091/6

Predlog spremembe 6
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, 
Emmanuel Maurel, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva turško vlado, naj spoštuje in 
dosledno izvaja pravne obveze, h katerim 
se je zavezala, v zvezi z varstvom kulturne 
dediščine, predvsem pa naj v dobri veri 
pripravi celovit popis grške, armenske, 
asirske in druge kulturne dediščine, ki je 
bila uničena v prejšnjem stoletju; poziva 
Turčijo, naj ratificira Unescovo 
Konvencijo o varovanju in spodbujanju 
raznolikosti kulturnih izrazov iz leta 2005; 
poziva Turčijo, naj sodeluje z ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami, zlasti 
Svetom Evrope, pri preprečevanju 
nedovoljene trgovine s kulturno dediščino 
in boju proti tej trgovini ter proti 
namernemu uničevanju te dediščine;

13. poziva turško vlado, naj spoštuje in 
dosledno izvaja pravne obveze, h katerim 
se je zavezala, v zvezi z varstvom kulturne 
dediščine, predvsem pa naj v dobri veri 
pripravi celovit popis grške, armenske, 
asirske in druge kulturne dediščine, ki je 
bila uničena v prejšnjem stoletju; v zvezi s 
tem nasprotuje vsem skrajnim stališčem, 
ki bi spodbujala spremembo fiziognomije 
zgodovinsko-verskega spomenika Hagija 
Sofija in njegove preobrazbe v mošejo; 
poziva Turčijo, naj ratificira Unescovo 
Konvencijo o varovanju in spodbujanju 
raznolikosti kulturnih izrazov iz leta 2005; 
poziva Turčijo, naj sodeluje z ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami, zlasti 
Svetom Evrope, pri preprečevanju 
nedovoljene trgovine s kulturno dediščino 
in boju proti tej trgovini ter proti 
namernemu uničevanju te dediščine;
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6.3.2019 A8-0091/7

Predlog spremembe 7
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli, 
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je globoko zaskrbljen zaradi razmer 
na jugovzhodu Turčije in resnih obtožb o 
zlorabah človekovih pravic, pretirani 
uporabi sile, mučenju ter resni omejitvi 
pravice do svobode mišljenja in izražanja 
ter politične udeležbe na jugovzhodu, zlasti 
po propadu procesa reševanja kurdskega 
vprašanja leta 2015, kar so dokumentirali 
Urad visokega komisarja Združenih 
narodov za človekove pravice in 
zagovorniki človekovih pravic v Turčiji; 
ponovno odločno obsoja, da se je Kurdska 
delavska stranka (PKK), ki je že od 
leta 2002 na seznamu terorističnih 
organizacij, ki ga vodi EU, ponovno 
zatekla k nasilju; poudarja, kako nujno je 
obnoviti verodostojen politični proces, ki 
bo vodil k mirni rešitvi kurdskega 
vprašanja; poziva Turčijo, naj hitro preišče 
vse resne obtožbe kršitev človekovih 
pravic in ubojev ter mednarodnim 
opazovalcem dovoli, da opravijo neodvisne 
dejavnosti spremljanja; je zaskrbljen zaradi 
uničenja spomenikov zgodovinske 
dediščine na jugovzhodu, vključno s 
starodavno sosesko Sur v Diyarbakirju, ki 
so bili vključeni na Unescov seznam 
svetovne kulturne dediščine, kar ogroža 
ohranjanje kurdske identitete in kulture v 

14. je globoko zaskrbljen zaradi razmer 
na jugovzhodu Turčije in resnih obtožb o 
zlorabah človekovih pravic, pretirani 
uporabi sile, mučenju ter resni omejitvi 
pravice do svobode mišljenja in izražanja 
ter politične udeležbe na jugovzhodu, zlasti 
po propadu procesa reševanja kurdskega 
vprašanja leta 2015, kar so dokumentirali 
Urad visokega komisarja Združenih 
narodov za človekove pravice in 
zagovorniki človekovih pravic v Turčiji; 
poudarja, da je vključitev stranke PKK na 
evropski seznam terorističnih organizacij 
ovira za vzpostavitev miru, dialoga in 
pogajanj, hkrati pa omogoča kršitve 
človekovih pravic; zato poziva Svet, naj 
ponovno pregleda seznam in stranko PKK 
odstrani s seznama terorističnih 
organizacij, zlasti ob upoštevanju sodbe 
Sodišča Evropske unije z dne 
15. novembra 2018, s katero se črta in 
prekliče vključitev stranke PKK na 
seznam terorističnih organizacij, ki ga 
vodi Svet Evropske unije za obdobje 2014 
– 2017; poziva turške oblasti, naj obnovijo 
pogovore z voditelji stranke PKK, da se 
doseže mirna rešitev kurdskega 
vprašanja; poudarja, kako nujno je 
obnoviti verodostojen politični proces, ki 
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Turčiji; bo vodil k mirni rešitvi kurdskega 
vprašanja; poziva Turčijo, naj hitro preišče 
vse resne obtožbe kršitev človekovih 
pravic in ubojev ter mednarodnim 
opazovalcem dovoli, da opravijo neodvisne 
dejavnosti spremljanja; je zaskrbljen zaradi 
uničenja spomenikov zgodovinske 
dediščine na jugovzhodu, vključno s 
starodavno sosesko Sur v Diyarbakirju, ki 
so bili vključeni na Unescov seznam 
svetovne kulturne dediščine, kar ogroža 
ohranjanje kurdske identitete in kulture v 
Turčiji;
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6.3.2019 A8-0091/8

Predlog spremembe 8
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 
Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadzigeorgiu (Takis 
Hadjigeorgiou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ob upoštevanju vsega zgoraj 
navedenega priporoča Komisiji in Svetu 
Evropske unije, naj v skladu s pogajalskim 
okvirom formalno prekineta pristopna 
pogajanja s Turčijo; vendar ostaja zavezan 
demokratičnemu in političnemu dialogu s 
Turčijo; poziva Komisijo, naj uporabi 
sredstva, ki so trenutno dodeljena v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 
II in prihodnjega IPA III), da prek 
namenskih sredstev, ki jih neposredno 
upravlja EU, pomaga civilni družbi 
Turčije, zagovornikom človekovih pravic 
in novinarjem, ter poveča priložnosti za 
stike med ljudmi, akademski dialog, 
dostop turških študentov do evropskih 
univerz in medijske platforme za 
novinarje, da bi zaščitili in spodbujali 
demokratične vrednote in načela, 
človekove pravice in načelo pravne 
države; brez poseganja v člen 49 Pogodbe 
o Evropski uniji pričakuje, da bo odnos 
med Turčijo in EU na novo opredeljen v 
smislu učinkovitega partnerstva; poudarja, 
da bi morale vse oblike političnega 
sodelovanja med EU in Turčijo temeljiti na 
določbah o pogojevanju s spoštovanjem 
demokracije, načela pravne države in 

21. ob upoštevanju vsega zgoraj 
navedenega priporoča Komisiji in Svetu 
Evropske unije, naj v skladu s pogajalskim 
okvirom zamrzneta pristopna pogajanja s 
Turčijo; vendar ostaja zavezan 
demokratičnemu in političnemu dialogu s 
Turčijo; poudarja, da bi morale vse oblike 
političnega sodelovanja med EU in Turčijo 
temeljiti na določbah o pogojevanju s 
spoštovanjem demokracije, načela pravne 
države in temeljnih pravic;
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temeljnih pravic;
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6.3.2019 A8-0091/9

Predlog spremembe 9
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, 
Miguel Urbán Crespo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. ugotavlja, da je proces pristopa k 
EU v začetku sicer pomenil veliko 
motivacijo za reforme v Turčiji, da pa je v 
zadnjih nekaj letih prišlo do občutnega 
nazadovanja na področjih pravne države in 
človekovih pravic; želi spomniti, da je 
Parlament v času, ko se je turška vlada 
zavezala, da bo izvedla resne reforme, 
večkrat pozival k odprtju poglavja 23 o 
pravosodju in temeljnih pravicah ter 
poglavja 24 o pravici, svobodi in varnosti; 
globoko obžaluje, da zaradi stalnega 
blokiranja s strani Sveta ni bilo mogoče 
popolnoma uporabiti pristopnih 
instrumentov;

22. ugotavlja, da je proces pristopa k 
EU v začetku sicer pomenil veliko 
motivacijo za reforme v Turčiji, da pa je v 
zadnjih nekaj letih prišlo do občutnega 
nazadovanja na področjih pravne države in 
človekovih pravic;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Predlog spremembe 10
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), 
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, 
Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da bi posodobitev 
carinske unije dodatno okrepila že tako 
močne vezi med Turčijo in EU ter Turčijo 
ekonomsko zasidrala k EU; zato meni, da 
bi bilo treba dopustiti možnost posodobitve 
in nadgradnje carinske unije iz leta 1995 
med EU in Turčijo, da bi vključili 
pomembna področja, kot so kmetijstvo, 
storitve in javna naročila, ki trenutno niso 
zajeta; opozarja, da je Turčija peta največja 
trgovinska partnerica EU, medtem ko je 
EU največja partnerica Turčije, da 
prihajata dve tretjini neposrednih tujih 
naložb v Turčiji iz držav članic EU in da je 
Turčija pomemben zagonski trg za EU; 
meni, da bi nadgradnja zagotovila 
dragoceno priložnost za demokratično 
pogojenost, pozitiven finančni vzvod in 
možnost časovnega načrta, v katerem bi 
nadgradnjo carinske unije spremljale 
konkretne izboljšave Turčije v okviru 
demokratičnih reform na področjih 
demokracije, temeljnih svoboščin 
človekovih pravic in načela pravne države 
ter za resničen, odprt prostor za civilno 
družbo in pluralizem; meni tudi, da bi 
nadgradnja carinske unije pomenila 
pomembno priložnost za dialog o politikah 

23. meni, da bi bilo treba dopustiti 
možnost posodobitve in nadgradnje 
carinske unije iz leta 1995 med EU in 
Turčijo; opozarja, da je Turčija peta 
največja trgovinska partnerica EU, medtem 
ko je EU največja partnerica Turčije, da 
prihajata dve tretjini neposrednih tujih 
naložb v Turčiji iz držav članic EU in da je 
Turčija pomemben zagonski trg za EU; 
meni, da je mogoče razmisliti o 
nadgradnji, pod pogojem, da bo Turčija 
najprej v celoti in brez diskriminacije 
začela izvajati svoje obveznosti, ki izhajajo 
iz sedanjega sporazuma o carinski uniji 
med EU in Turčijo; meni, da bi 
nadgradnja, ko bi ta korak bil enkrat 
storjen, zagotovila dragoceno priložnost za 
demokratično pogojenost, pozitiven 
finančni vzvod in možnost časovnega 
načrta, v katerem bi nadgradnjo carinske 
unije spremljale konkretne izboljšave 
Turčije v okviru demokratičnih reform, ki 
bi okrepile popolno spoštovanje 
københavnskih meril na področju 
demokracije, temeljnih svoboščin 
človekovih pravic in načela pravne države 
ter za resničen, odprt prostor za civilno 
družbo in pluralizem; meni tudi, da bi 
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v zvezi s socialnim in okoljskim 
trajnostnim gospodarskim razvojem ter 
podnebnimi spremembami pa tudi 
delavskimi pravicami v Turčiji; poziva 
Komisijo, naj začne s pripravljalnim delom 
za nadgradnjo carinske unije takoj, ko bo 
turška vlada dokazala pripravljenost za 
resne reforme; poziva Komisijo, naj v 
posodobljeno carinsko unijo vključi 
določbo o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah, tako da bodo postale ključni 
pogoj; opozarja, da sedanja carinska unija 
ne bo dosegla svojega celotnega 
potenciala, dokler Turčija ne bo v celoti 
izvajala dodatnega protokola v odnosu do 
vseh držav članic;

nadgradnja carinske unije pomenila 
pomembno priložnost za dialog o politikah 
v zvezi s socialnim in okoljskim 
trajnostnim gospodarskim razvojem ter 
podnebnimi spremembami pa tudi 
delavskimi pravicami v Turčiji; poziva 
Komisijo, naj začne s pripravljalnim delom 
za nadgradnjo carinske unije takoj, ko bo 
turška vlada dokazala pripravljenost za 
resne reforme; poziva Komisijo, naj v 
posodobljeno carinsko unijo vključi 
določbo o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah, tako da bodo postale ključni 
pogoj; opozarja, da sedanja carinska unija 
ne bo dosegla svojega celotnega 
potenciala, dokler Turčija ne bo v celoti 
izvajala dodatnega protokola v odnosu do 
vseh držav članic;

Or. en



AM\1178872SL.docx PE635.399v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

6.3.2019 A8-0091/11

Predlog spremembe 11
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. je seznanjen, da je liberalizacija 
vizumskega režima zelo pomembna za 
turške državljane, zlasti za študente, 
akademike, predstavnike podjetij in osebe 
z družinskimi vezmi v državah članicah 
EU; spodbuja turško vlado, naj v celoti 
izpolni 72 meril, določenih v časovnem 
načrtu za liberalizacijo vizumskega režima; 
poudarja, da je revizija turške 
protiteroristične zakonodaje ključni pogoj 
za zagotavljanje temeljnih pravic in 
svoboščin; spodbuja Turčijo, naj si 
ustrezno prizadeva za izpolnitev preostalih 
meril; poudarja, da bo liberalizacija 
vizumskega režima možna, ko bodo vsa 
merila v celoti in učinkovito izpolnjena na 
nediskriminatoren način;

26. je seznanjen, da je liberalizacija 
vizumskega režima zelo pomembna za 
turške državljane, zlasti za študente, 
akademike, predstavnike podjetij in osebe 
z družinskimi vezmi v državah članicah 
EU; opozarja, da sistem liberalizacije 
vizumskega režima ne sme vplivati na 
pravice turških državljanov, zlasti tistih, ki 
zaprosijo za azil v Evropi, in ne more biti 
predmet okrepljenega nadzora na mejah 
ali izvajanja sporazumov o ponovnem 
sprejemu oseb, temveč je sam po sebi cilj 
doseganja univerzalne pravice do 
prostega gibanja, kot je določeno v 
mednarodnem pravu; spodbuja turško 
vlado, naj v celoti izpolni 72 meril, 
določenih v časovnem načrtu za 
liberalizacijo vizumskega režima; 
poudarja, da je revizija turške 
protiteroristične zakonodaje ključni pogoj 
za zagotavljanje temeljnih pravic in 
svoboščin; spodbuja Turčijo, naj si 
ustrezno prizadeva za izpolnitev preostalih 
meril; poudarja, da bo liberalizacija 
vizumskega režima možna, ko bodo vsa 
merila v celoti in učinkovito izpolnjena na 
nediskriminatoren način v odnosu do vseh 
držav članic EU;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

Predlog spremembe 12
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. želi spomniti na pomembno vlogo, 
ki jo Turčija igra pri odzivanju na 
migracijsko krizo zaradi vojne v Siriji; 
meni, da sta Turčija in njeno prebivalstvo 
izkazala veliko gostoljubnost, tako da sta 
ponudila zatočišče za več kot 3,5 milijona 
sirskih beguncev; poudarja, da je v Turčiji 
približno en milijon sirskih šoloobveznih 
otrok, od katerih jih je 60 % registriranih v 
turških šolah; je seznanjen z izjavo EU in 
Turčije z dne 18. marca 2016; poziva 
Turčijo, naj spoštuje načelo nevračanja; 
obžaluje, da je EU v okviru programa za 
predpristopno pomoč 2011/2012 
financirala nakup oklepnih nadzornih vozil 
Cobra II, in poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja uporabo opreme, ki se 
(so)financira iz programov EU, in 
učinkovito izvajanje načela nevračanja, 
zlasti na sirski meji; poziva EU in njene 
države članice, naj izpolnijo obljube glede 
obsežne preselitve in naj zagotovijo 
zadostna finančna sredstva za dolgoročno 
podporo sirskim beguncem v Turčiji; 
priznava posebno poročilo Evropskega 
računskega sodišča za leto 2018, ki 
vključuje poziv k večji učinkovitosti in 
preglednosti pri dodeljevanju in 
porazdelitvi sredstev; opozarja na vedno 

27. želi spomniti na pomembno vlogo, 
ki jo Turčija igra pri odzivanju na izzive, 
povezane z ljudmi, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito zaradi vojne v Siriji; 
meni, da sta Turčija in njeno prebivalstvo 
izkazala veliko gostoljubnost, tako da sta 
ponudila zatočišče za več kot 3,5 milijona 
sirskih beguncev; poudarja, da je v Turčiji 
približno en milijon sirskih šoloobveznih 
otrok, od katerih jih je 60 % registriranih v 
turških šolah; zavrača izjavo EU in Turčije 
z dne 18. marca 2016; poziva Turčijo, naj 
spoštuje načelo nevračanja; obžaluje, da je 
EU v okviru programa za predpristopno 
pomoč 2011/2012 financirala nakup 
oklepnih nadzornih vozil Cobra II, in 
poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
uporabo opreme, ki se (so)financira iz 
programov EU, in učinkovito izvajanje 
načela nevračanja, zlasti na sirski meji; 
poziva EU in njene države članice, naj 
izpolnijo obljube glede obsežne preselitve 
in naj zagotovijo zadostna finančna 
sredstva za dolgoročno podporo sirskim 
beguncem v Turčiji; priznava posebno 
poročilo Evropskega računskega sodišča za 
leto 2018, ki vključuje poziv k večji 
učinkovitosti in preglednosti pri 
dodeljevanju in porazdelitvi sredstev; 
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večjo negotovost sirskih beguncev glede 
možnosti za njihovo začasno zaščito v 
Turčiji in poziva Turčijo, naj preuči 
strategije za večjo socialno kohezijo na 
območjih z velikimi skupnostmi sirskih 
beguncev, pa tudi za dolgoročno socialno-
ekonomsko in kulturno vključenost ter 
ustrezen in učinkovit dostop do 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja; 
poziva Komisijo, naj bo še naprej pozorna 
in naj zagotovi, da se bodo v primeru 
uporabe sredstev EU ustrezno spoštovala 
pravice beguncev in da bodo sprejeti 
ukrepi za preprečevanje dela otrok, 
spolnega izkoriščanja otrok in drugih 
zlorab človekovih pravic;

opozarja na vedno večjo negotovost sirskih 
beguncev glede možnosti za njihovo 
začasno zaščito v Turčiji in poziva Turčijo, 
naj preuči strategije za večjo socialno 
kohezijo na območjih z velikimi 
skupnostmi sirskih beguncev, pa tudi za 
dolgoročno socialno-ekonomsko in 
kulturno vključenost ter ustrezen in 
učinkovit dostop do izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja; poziva 
Komisijo, naj bo še naprej pozorna in naj 
zagotovi, da se bodo v primeru uporabe 
sredstev EU ustrezno spoštovala pravice 
beguncev in da bodo sprejeti ukrepi za 
preprečevanje dela otrok, spolnega 
izkoriščanja otrok in drugih zlorab 
človekovih pravic;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Predlog spremembe 13
Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 
Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. ugotavlja, da je za EU, njene 
države članice in Turčijo pomembno, da 
vzdržujejo skrben dialog in tesno 
sodelovanje na področju zunanje politike 
in varnosti; spodbuja sodelovanje in 
nadaljnje usklajevanje na področju 
zunanje politike, obrambe in varnosti, 
vključno s sodelovanjem na področju boja 
proti terorizmu; opozarja, da je Turčija 
tudi dolgoletna članica zveze Nato in je na 
ključni geostrateški lokaciji za ohranjanje 
regionalne in evropske varnosti; 
ugotavlja, da EU in Turčija še naprej 
sodelujeta pri vprašanjih (vojaškega) 
strateškega pomena v okviru zveze Nato; 
zato poziva Turčijo, naj obnovi 
sodelovanje z državami EU, ki so članice 
zveze Nato, v okviru tekočega programa 
sodelovanja zveze Nato s tretjimi 
državami;

črtano

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Predlog spremembe 14
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, 
Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ponovno poudarja pomen dobrih 
sosedskih odnosov; v zvezi s tem poziva 
Turčijo, naj okrepi prizadevanja za 
reševanje odprtih dvostranskih vprašanj, 
tudi nerešenih pravnih obveznosti in 
sporov z neposrednimi sosedami zaradi 
kopenskih in morskih meja ter zračnega 
prostora, v skladu z določbami Ustanovne 
listine Združenih narodov in mednarodnim 
pravom; ponovno poziva turško vlado, naj 
podpiše in ratificira Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem mednarodnem 
pravu (UNCLOS); poziva turško vlado, naj 
ustavi nenehne kršitve grškega zračnega 
prostora in teritorialnih voda ter naj 
spoštuje ozemeljsko celovitost in 
suverenost vseh svojih sosed; izraža 
obžalovanje, da velika narodna skupščina 
Turčije še vedno ni umaknila grožnje s 
povodom za napoved vojne, ki jo je izrekla 
Grčiji;

30. ponovno poudarja pomen dobrih 
sosedskih odnosov; v zvezi s tem poziva 
Turčijo, naj okrepi prizadevanja za 
reševanje odprtih dvostranskih vprašanj, 
tudi nerešenih pravnih obveznosti in 
sporov z neposrednimi sosedami zaradi 
kopenskih in morskih meja ter zračnega 
prostora, v skladu z določbami Ustanovne 
listine Združenih narodov in mednarodnim 
pravom; ponovno poziva turško vlado, naj 
podpiše in ratificira Konvencijo Združenih 
narodov o pomorskem mednarodnem 
pravu (UNCLOS); poziva turško vlado, naj 
ustavi nenehne kršitve grškega zračnega 
prostora in teritorialnih voda ter naj 
spoštuje ozemeljsko celovitost in 
suverenost vseh svojih sosed; opozarja, da 
lahko Grčija v skladu s konvencijo 
UNCLOS uveljavlja pravico do razširitve 
svojega teritorialnega morja do 
12 navtičnih milj kadarkoli želi; izraža 
obžalovanje, da velika narodna skupščina 
Turčije še vedno ni umaknila grožnje s 
povodom za napoved vojne, ki jo je izrekla 
Grčiji;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Predlog spremembe 15
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), 
Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. pozdravlja prizadevanja pod 
okriljem generalnega sekretarja OZN za 
obnovitev pogajanj o ponovni združitvi 
Cipra; ponovno izraža podporo pravični, 
celoviti in izvedljivi rešitvi na podlagi 
federacije dveh skupnosti in dveh območij 
z enotno mednarodno pravno osebnostjo, 
enotno suverenostjo in enotnim 
državljanstvom ter s politično enakostjo 
obeh skupnosti, kot je opredeljeno z 
ustreznimi resolucijami varnostnega sveta 
OZN, v skladu z mednarodnim pravom in 
pravnim redom EU ter na podlagi 
spoštovanja načel, na katerih temelji Unija; 
opozarja na okvir, ki ga je predlagal 
generalni sekretar OZN, in na njegov poziv 
k nadaljevanju pogajanj na podlagi že 
doseženih dogovorov v procesu iz Crans-
Montane iz leta 2017; poziva EU in njene 
države članice, naj si bolj dejavno 
prizadevajo za uspešen zaključek pogajanj; 
ponovno poziva vse zadevne strani, zlasti 
Turčijo, naj se zavežejo celoviti rešitvi in k 
njej prispevajo; poziva Turčijo, naj začne 
umikati svoje sile s Cipra in naj zaprto 
območje Famaguste preda OZN v skladu z 
resolucijo varnostnega sveta OZN št. 550 
ter naj se vzdrži ukrepov, ki spreminjajo 
demografsko ravnovesje na otoku in 

31. pozdravlja prizadevanja pod 
okriljem generalnega sekretarja OZN za 
obnovitev pogajanj o ponovni združitvi 
Cipra; ponovno izraža podporo pravični, 
celoviti in izvedljivi rešitvi na podlagi 
federacije dveh skupnosti in dveh območij 
z enotno mednarodno pravno osebnostjo, 
enotno suverenostjo in enotnim 
državljanstvom ter s politično enakostjo 
obeh skupnosti, kot je opredeljeno z 
ustreznimi resolucijami varnostnega sveta 
OZN, v skladu z mednarodnim pravom in 
pravnim redom EU ter na podlagi 
spoštovanja načel, na katerih temelji Unija; 
opozarja na okvir, ki ga je predlagal 
generalni sekretar OZN, ki med drugim 
predvideva prenehanje veljavnosti 
pogodbe o jamstvu in vsake enostranske 
pravice do posredovanja ter za hiter umik 
vseh okupacijskih sil, in na njegov poziv k 
nadaljevanju pogajanj na podlagi že 
doseženih dogovorov v procesu Crans-
Montana iz leta 2017; poziva EU in njene 
države članice, naj si bolj dejavno 
prizadevajo za uspešen zaključek pogajanj; 
ponovno poziva vse zadevne strani, zlasti 
Turčijo, naj se zavežejo celoviti rešitvi in k 
njej prispevajo; poziva Turčijo, naj začne 
umikati svoje sile s Cipra in naj zaprto 
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izhajajo iz politike nezakonitih naselbin; 
poudarja potrebo po izvajanju pravnega 
reda EU na celotnem otoku; v zvezi s tem 
priznava neprekinjeno delo ad hoc odbora 
obeh skupnosti za pripravo na EU; se 
zavezuje, da bo okrepil prizadevanja za 
sodelovanje s turško skupnostjo na Cipru 
pri pripravah za popolno vključitev v EU 
po rešitvi ciprskega vprašanja, in poziva 
Komisijo, naj stori enako; ceni pomembno 
delo odbora za pogrešane osebe obeh 
skupnosti, ki se ukvarja s turško-ciprskimi 
in grško-ciprskimi pogrešanimi osebami, in 
želi pohvaliti dejstvo, da je omogočen 
boljši dostop do vseh ustreznih lokacij, tudi 
do vojaških območij; poziva Turčijo, naj 
odboru za pogrešane osebe pomaga s 
posredovanjem informacij iz svojih 
vojaških arhivov; priznava pravico 
Republike Ciper, da sklepa dvostranske 
sporazume o izključni ekonomski coni; 
ponovno poziva Turčijo, naj v celoti 
spoštuje suverene pravice vseh držav članic 
EU, tudi pravic do raziskovanja in 
izkoriščanja naravnih virov v sklad s 
pravnim redom EU in mednarodnim 
pravom; poziva Turčijo, naj začne mirno 
reševanje sporov in naj se vzdrži groženj 
ali dejanj, ki bi utegnila negativno vplivati 
na dobre sosedske odnose;

območje Famaguste preda OZN v skladu z 
resolucijo varnostnega sveta OZN št. 550 
ter naj se vzdrži ukrepov, ki spreminjajo 
demografsko ravnovesje na otoku in 
izhajajo iz politike nezakonitih naselbin; 
poudarja potrebo po izvajanju pravnega 
reda EU na celotnem otoku; v zvezi s tem 
priznava neprekinjeno delo ad hoc odbora 
obeh skupnosti za pripravo na EU; se 
zavezuje, da bo okrepil prizadevanja za 
sodelovanje s turško skupnostjo na Cipru 
pri pripravah za popolno vključitev v EU 
po rešitvi ciprskega vprašanja, in poziva 
Komisijo, naj stori enako; ceni pomembno 
delo odbora za pogrešane osebe obeh 
skupnosti, ki se ukvarja s turško-ciprskimi 
in grško-ciprskimi pogrešanimi osebami, in 
želi pohvaliti dejstvo, da je omogočen 
boljši dostop do vseh ustreznih lokacij, tudi 
do vojaških območij; poziva Turčijo, naj 
odboru za pogrešane osebe pomaga s 
posredovanjem informacij iz svojih 
vojaških arhivov; priznava pravico 
Republike Ciper, da sklepa dvostranske 
sporazume o izključni ekonomski coni; 
ponovno poziva Turčijo, naj v celoti 
spoštuje suverene pravice vseh držav članic 
EU, tudi pravic do raziskovanja in 
izkoriščanja naravnih virov v sklad s 
pravnim redom EU in mednarodnim 
pravom; poziva Turčijo, naj začne mirno 
reševanje sporov in naj se vzdrži groženj 
ali dejanj, ki bi utegnila negativno vplivati 
na dobre sosedske odnose;

Or. en


