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6.3.2019 A8-0091/20

Tarkistus 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. tuomitsee Osman Kavalan 
mielivaltaisen pidättämisen; toteaa, että 
kyseessä on näkyvä ja arvostettu Turkin 
kansalaisyhteiskunnan johtohahmo, jota on 
pidetty vangittuna yli vuoden ajan ilman 
syytteeseen asettamista; sitoutuu 
jatkamaan hänen tapauksensa 
seuraamista hyvin tiiviisti ja vaatii 
vapauttamaan hänet välittömästi ja 
ehdoitta;  pitää valitettavana 13 tutkijan ja 
aktivistin pidättämistä 16. marraskuuta 
2018 Osman Kavalan tapauksen 
yhteydessä; panee merkille, että heistä 12 
vapautettiin sen jälkeen, kun he olivat 
antaneet lausuntonsa ja että yksi on 
edelleen vangittuna;  pyytää, että hänet 
vapautetaan vireillä olevassa menettelyssä 
ja että muille asetetut matkustuskiellot 
kumotaan; 

10. tuomitsee Osman Kavalan 
mielivaltaisen pidättämisen; toteaa, että 
kyseessä on näkyvä ja arvostettu Turkin 
kansalaisyhteiskunnan johtohahmo, jota on 
pidetty vangittuna yli puolentoista vuoden 
ajan; on tyrmistynyt, että Osman Kavala ja 
15 muuta asetettiin äskettäin syytteeseen 
ja että heitä odottaa kovennettu 
elinkautistuomio ”yrityksestä syrjäyttää 
hallitus” sen vuoksi, minkälainen rooli 
heillä väitetään olleen Gezi-puistossa 
vuonna 2013 järjestetyissä 
mielenosoituksissa; vaatii vapauttamaan 
heidät välittömästi ja ehdoitta ja pyytää 
Turkissa toimivaa EU:n edustustoa 
seuraamaan heidän tapaustaan tarkasti; 
kehottaa lisäksi Euroopan parlamentin 
valtuuskuntaa olemaan läsnä asiaan 
liittyvissä oikeudenkäynneissä; pitää 
valitettavana 13 tutkijan ja aktivistin 
pidättämistä 16. marraskuuta 2018 Osman 
Kavalan tapauksen yhteydessä; panee 
merkille, että heistä 12 vapautettiin sen 
jälkeen, kun he olivat antaneet lausuntonsa 
ja että yksi on edelleen vangittuna; pyytää, 
että hänet vapautetaan vireillä olevassa 
menettelyssä ja että muille asetetut 
matkustuskiellot kumotaan;
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Tarkistus 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0091/2019
Kati Piri
Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
(2018/2150(INI))

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa kaiken edellä mainitun 
perusteella komissiota ja Euroopan unionin 
neuvostoa neuvottelukehyksen mukaisesti 
keskeyttämään virallisesti 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa; on 
kuitenkin edelleen sitoutunut Turkin 
kanssa käytävään demokraattiseen ja 
poliittiseen vuoropuheluun; pyytää 
komissiota käyttämään kaikki tällä hetkellä 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(IPA II ja tuleva IPA III) osoitetut varat 
Turkin kansalaisyhteiskunnan, 
ihmisoikeuksien puolustajien ja 
toimittajien tukemiseen sekä parantamaan 
mahdollisuuksia ihmisten välisiin 
yhteyksiin, akateemista vuoropuhelua, 
turkkilaisten opiskelijoiden pääsyä 
eurooppalaisiin yliopistoihin ja toimittajille 
tarkoitettuja media-alustoja 
demokraattisten arvojen ja periaatteiden, 
ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen 
suojelemiseksi ja edistämiseksi; odottaa, 
että Turkin ja EU:n välinen suhde 
määritellään uudelleen tehokkaan 
kumppanuuden mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan 
soveltamista; painottaa, että EU:n ja Turkin 
välisten mahdollisten uusien suhteiden olisi 
perustuttava demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien kunnioittamista koskeviin 

21. kehottaa kaiken edellä mainitun 
perusteella komissiota ja Euroopan unionin 
neuvostoa neuvottelukehyksen mukaisesti 
keskeyttämään virallisesti 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa; on 
kuitenkin edelleen sitoutunut Turkin 
kanssa käytävään demokraattiseen ja 
poliittiseen vuoropuheluun; pyytää 
komissiota käyttämään kaikki tällä hetkellä 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 
(IPA II ja tuleva IPA III) osoitetut varat 
Turkin kansalaisyhteiskunnan, 
ihmisoikeuksien puolustajien ja 
toimittajien tukemiseen sekä parantamaan 
mahdollisuuksia ihmisten välisiin 
yhteyksiin, akateemista vuoropuhelua, 
turkkilaisten opiskelijoiden pääsyä 
eurooppalaisiin yliopistoihin ja toimittajille 
tarkoitettuja media-alustoja 
demokraattisten arvojen ja periaatteiden, 
ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen 
suojelemiseksi ja edistämiseksi; odottaa, 
että Turkin ja EU:n välinen suhde 
määritellään uudelleen sellaisen tehokkaan 
kumppanuuden mukaisesti, jolla ei suljeta 
ovea Turkin pyrkimykseltä olla 
tulevaisuudessa osa Eurooppaa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan 
soveltamista; painottaa, että EU:n ja Turkin 
välisten mahdollisten uusien suhteiden olisi 
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ennakkoehtoihin; perustuttava demokratian, oikeusvaltion ja 
perusoikeuksien kunnioittamista koskeviin 
ennakkoehtoihin;

Or. en


