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Predlog spremembe  23 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu skupine PPE 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

v imenu skupine S&D 

Hélène Flautre 

v imenu skupine Verts/ALE 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

Nikolaos Salavrakos 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu skupine PPE 

o poročilu o napredku Turčije v letu 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. je razočaran, ker Turčija od leta 2005 

še ni ratificirala izbirnega protokola h 

konvenciji OZN proti mučenju, ter poziva 

njen parlament, naj jo ratificira brez 

nadaljnjega odlašanja; 

23. pozdravlja ratifikacijo izbirnega 

protokola h konvenciji OZN proti 

mučenju v turški veliki narodni skupščini 

in poziva Turčijo, naj nemudoma in v 

tesnem sodelovanju s pododborom za 

preprečevanje mučenja in drugega 

okrutnega, nečloveškega ali 

poniževalnega ravnanja ali kaznovanja 

začne izvajati določbe tega protokola;  

Or. en 
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Predlog spremembe  24 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu skupine PPE 

Richard Howitt, Raimon Obiols 

v imenu skupine S&D 

Hélène Flautre 

v imenu skupine Verts/ALE 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

Nikolaos Salavrakos 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu skupine PPE 

o poročilu o napredku Turčije v letu 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da je treba zagotoviti 

učinkovito zaščito za zagovornike 

človekovih pravic; izraža zaskrbljenost 

zaradi nenehnih sodnih postopkov in 

pravosodnega pregona zagovornikov 

človekovih pravic ter še posebej opozarja 

na sojenje Pinar Selek, ki je kljub dvema 

oprostilnima sodbama trajalo dvanajst let; 

poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 

njen primer, pa tudi druge podobne 

primere, in se sistematično udeležuje 

takšnih sodnih procesov; 

32. poudarja, da je treba zagotoviti 

učinkovito zaščito za zagovornike 

človekovih pravic; izraža zaskrbljenost 

zaradi nenehnih sodnih postopkov in 

pravosodnega pregona zagovornikov 

človekovih pravic ter še posebej opozarja 

na sojenje Pinar Selek, ki je kljub trem 

oprostilnim sodbam trajalo dvanajst let; 

poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 

njen primer, pa tudi druge podobne 

primere, in se sistematično udeležuje 

takšnih sodnih procesov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu skupine PPE 

o poročilu o napredku Turčije v letu 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 zaključek pogajanj 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; 

Or. en 

 

 

 


