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7.3.2011 B7-0156/3 

Predlog spremembe  3 

Alexander grof Lambsdorffski 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije v skladu s členom 110(2) poslovnika o 

poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 35 a. odločno poziva turško vlado in vlade 

držav članic EU, naj preučijo 

vključevanje državljanov EU turškega 

izvora v družbo njihove nove domovine in 

ga predstavijo kot priložnost za prihodnost 

naših družb, ne pa kot grožnjo; 

Or. en 



 

AM\860039SL.doc  PE459.690v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.3.2011 B7-0156/4 

Predlog spremembe  4 

Alexander grof Lambsdorffski 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije v skladu s členom 110(2) poslovnika o 

poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. pozdravlja velik napredek k 

dokončanju pogajanj o sporazumu EU-

Turčija o ponovnem sprejemu oseb ter 

poziva turško vlado, naj zagotovi, da se do 

začetka veljavnosti tega sporazuma v celoti 

izvajajo obstoječi dvostranski sporazumi; 

poudarja pomen krepitve sodelovanja med 

EU in Turčijo v zvezi z upravljanjem 

migracij in nadzorom na mejah, tudi glede 

na visok odstotek nezakonitih priseljencev, 

ki prek Turčije vstopajo na ozemlje EU; je 

zadovoljen, da so bila glede treh osnutkov 

zakona na področju azila opravljena 

posvetovanja s civilno družbo, in poziva 

vlado, naj zakone brez odlašanja posreduje 

Parlamentu; meni, da mora Svet po začetku 

veljavnosti sporazuma o ponovnem 

sprejemu oseb podeliti Komisiji mandat, da 

bo začela dialog o vizumskem režimu, pri 

tem pa se posebej osredotočila na pogoje 

za vstop poslovnežev in študentov, ki bodo 

potovali po EU, kar je nujen ukrep pri 

zagotavljanju mobilnosti; 

50. pozdravlja velik napredek k 

dokončanju pogajanj o sporazumu EU-

Turčija o ponovnem sprejemu oseb ter 

poziva turško vlado, naj zagotovi, da se do 

začetka veljavnosti tega sporazuma v celoti 

izvajajo obstoječi dvostranski sporazumi; 

poudarja pomen krepitve sodelovanja med 

EU in Turčijo v zvezi z upravljanjem 

migracij in nadzorom na mejah, tudi glede 

na visok odstotek nezakonitih priseljencev, 

ki prek Turčije vstopajo na ozemlje EU; je 

zadovoljen, da so bila glede treh osnutkov 

zakona na področju azila opravljena 

posvetovanja s civilno družbo, in poziva 

vlado, naj zakone brez odlašanja posreduje 

Parlamentu; meni, da mora Svet po začetku 

veljavnosti sporazuma o ponovnem 

sprejemu oseb podeliti Komisiji mandat, da 

bo začela dialog o vizumskem režimu, pri 

tem pa se posebej osredotočila na pogoje 

za vstop poslovnežev in študentov, ki bodo 

potovali po EU, kar je nujen ukrep pri 

zagotavljanju mobilnosti, čemur mora na 

dolgi rok slediti liberalizacija vizumskega 

režima; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/5 

Predlog spremembe  5 

Alexander grof Lambsdorffski 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije v skladu s členom 110(2) poslovnika o 

poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. obžaluje, da Turčija še vedno ni začela 

izvajati dodatnega protokola k 

pridružitvenemu sporazumu med Evropsko 

skupnostjo in Turčijo, kar ovira proces 

pogajanj; 

47. obžaluje, da Turčija še vedno ni začela 

izvajati dodatnega protokola k 

pridružitvenemu sporazumu med Evropsko 

skupnostjo in Turčijo, kar ovira proces 

pogajanj; poziva vlado, naj protokol v 

celoti izvaja; obenem meni, da bi utegnilo 

izvajanje sklepa Sveta z dne 

26. aprila 2004 olajšati reševanje tega 

vprašanja; zato poziva Svet EU, naj 

podpre predlog Komisije v zvezi s tem; 

Or. en 
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7.3.2011 B7-0156/6 

Predlog spremembe  6 

Alexander grof Lambsdorffski 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije v skladu s členom 110(2) poslovnika o 

poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. ugotavlja povečano dejavnost Turčije 

na zunanjepolitičnem področju, da bi 

okrepila svojo vlogo regionalnega akterja; 

poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj to v 

celoti upošteva ter začne s Turčijo 

usklajevati cilje in ustrezno ocenjevati 

interese EU; poziva turško vlado, naj 

okrepi svojo zunanjo politiko v 

sodelovanju z EU; načeloma pozdravlja 

pred kratkim predstavljeno politiko 

„ničelnih težav“ s sosedami Turčije, vendar 

poudarja, da je treba ohraniti nedvoumno 

zavezanost te države k našim skupnim 

evropskim vrednotam in interesom; poziva 

visoko predstavnico/podpredsednico, naj 

okrepi sedanji dialog s Turčijo v zvezi z 

vprašanji zunanje politike, ki so v skupnem 

interesu obeh strani; 

51. ugotavlja povečano dejavnost Turčije 

na zunanjepolitičnem področju, da bi 

okrepila svojo vlogo regionalnega akterja; 

poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj to v 

celoti upošteva ter začne s Turčijo 

usklajevati cilje in ustrezno ocenjevati 

interese EU; poziva turško vlado, naj 

okrepi svojo zunanjo politiko v 

sodelovanju z EU; načeloma pozdravlja 

pred kratkim predstavljeno politiko 

„ničelnih težav“ s sosedami Turčije, vendar 

poudarja, da je treba ohraniti nedvoumno 

zavezanost te države k našim skupnim 

evropskim vrednotam in interesom; poziva 

visoko predstavnico/podpredsednico, naj 

okrepi sedanji dialog s Turčijo v zvezi z 

vprašanji zunanje politike, ki so v skupnem 

interesu obeh strani; glede na to, da je 

Turčija kot sekularna demokracija z 

večinskim muslimanskim prebivalstvom 

navdih mnogim v arabskem svetu, močno 

spodbuja skupna prizadevanja za podporo 

demokratizacije in razvoja na Bližnjem 

vzhodu in v Severni Afriki; 

Or. en 

 

 


