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7. 3. 2011 B7-0156/26 

Predlog spremembe  26 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da morajo preiskave o 

domnevnih državnih udarih, kot sta 

primera Ergenekon in načrt Kladivo, 

dokazati moč ter neoporečno, neodvisno in 

pregledno delovanje turških demokratičnih 

institucij in sodstva; je zaskrbljen zaradi 

odločno predolgih priporov pred začetkom 

sojenja ter poudarja potrebo po učinkovitih 

sodnih jamstvih za vse osumljence; 

18. poudarja, da so preiskave o domnevnih 

državnih udarih, kot sta primera Ergenekon 

in načrt Kladivo, pomembna priložnost za 

krepitev pravne države in za 

demokratizacijo Turčije in da morajo zato 

dokazati moč ter neoporečno, neodvisno in 

pregledno delovanje turških demokratičnih 

institucij in sodstva; je močno zaskrbljen 

zaradi nedavnega pridržanja novinarjev, 

kot sta Nedim Sener in Ahmet Sik, ter 

zaradi odločno predolgih priporov pred 

začetkom sojenja ter poudarja potrebo po 

učinkovitih sodnih jamstvih za vse 

osumljence; 

Or. en 
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7. 3. 2011 B7-0156/27 

Predlog spremembe  27 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poziva vlado, naj v okviru procesa 

demokratičnega odpiranja obnovi svoja 

prizadevanja za celovito obravnavanje 

kurdskega vprašanja, da bi dosegla njegovo 

mirno rešitev, predvsem z zagotavljanjem 

doslednega tolmačenja zakonov, ki 

dovoljujejo uporabo kurdskega jezika v 

političnem in javnem življenju ter v 

izobraževanju; s spremembami 

protiteroristične zakonodaje, da bi se 

izognili zlorabam ali preobsežnim 

razlagam; z zagotavljanjem pravice do 

svobode izražanja, zbiranja in združevanja; 

z učinkovitim reševanjem problemov 

razseljenih oseb, ki so zapustile svoja 

domača območja, med drugim zaradi 

dolgotrajnih konfliktov; z nadaljnjim 

izboljševanjem socialnih in gospodarskih 

razmer na jugovzhodu države; v zvezi s 

tem izraža zaskrbljenost glede tekočih 

sodnih postopkov proti 151 kurdskim 

političnim aktivistom v Diyarbakirju – med 

njimi je tudi osem izvoljenih lokalnih 

županov – kar predstavlja poseg v zakonito 

politično delovanje; 

27. poziva vlado, naj v okviru procesa 

demokratičnega odpiranja obnovi svoja 

prizadevanja za celovito obravnavanje 

kurdskega vprašanja, da bi dosegla njegovo 

mirno rešitev, predvsem z zagotavljanjem 

doslednega tolmačenja zakonov, ki 

dovoljujejo uporabo kurdskega jezika v 

političnem in javnem življenju ter v 

izobraževanju; s spremembami 

protiteroristične zakonodaje, da bi se 

izognili zlorabam ali preobsežnim 

razlagam; z zagotavljanjem pravice do 

svobode izražanja, zbiranja in združevanja; 

z učinkovitim reševanjem problemov 

razseljenih oseb, ki so zapustile svoja 

domača območja, med drugim zaradi 

dolgotrajnih konfliktov; z nadaljnjim 

izboljševanjem socialnih in gospodarskih 

razmer na jugovzhodu države; in s 

podporo prizadevanjem za ugotavljanje 

odgovornosti za nasilna izginotja in 

nerešene uboje v devetdesetih letih 

dvajsetega stoletja; v zvezi s tem izraža 

zaskrbljenost glede tekočih sodnih 

postopkov proti 151 kurdskim političnim 

aktivistom v Diyarbakirju – med njimi je 

tudi osem izvoljenih lokalnih županov – 

kar predstavlja poseg v zakonito politično 

delovanje; 

Or. en 
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7. 3. 2011 B7-0156/28 

Predlog spremembe  28 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 

enakopravnost ne glede na spol, raso ali 

narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 

starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 

potem tudi učinkovito izvaja; obžaluje 

nedavne primere sodnega pregona združenj 

LGBTT, a pozdravlja dejstvo, da so 

sodišča te primere zavrgla; vendar opaža 

potrebo po nadaljnjih ukrepih proti 

homofobiji in diskriminaciji na podlagi 

spolne usmerjenosti; poziva turško vlado, 

naj oboroženim silam države naroči, naj 

prenehajo obravnavati homoseksualnost 

kot psihoseksualno bolezen; 

30. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi 

enakopravnost ne glede na spol, raso ali 

narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 

starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon 

potem tudi učinkovito izvaja; obžaluje 

nedavne primere sodnega pregona združenj 

LGBTT, a pozdravlja dejstvo, da so 

sodišča te primere zavrgla; vendar opaža 

potrebo po nadaljnjih ukrepih proti 

homofobiji in diskriminaciji na podlagi 

spolne usmerjenosti, kot je opredeljeno v 

priporočilu odbora ministrov Sveta 

Evrope državam članicam o ukrepih za 

boj proti diskriminaciji na podlagi spolne 

usmerjenosti ali identitete; poziva turško 

vlado, naj oboroženim silam države naroči, 

naj prenehajo obravnavati 

homoseksualnost kot psihoseksualno 

bolezen; poziva, naj bo osnutek zakona o 

odboru za boj proti diskriminaciji in 

enakost usklajen s standardi EU, tudi kar 

zadeva spol in spolno usmerjenost; poziva 

nacionalne in lokalne organe, naj 

zaustavijo uboje transseksualcev, med 

drugim tudi transseksulanih ponudnikov 

seksualnih uslug; 

Or. en 
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7. 3. 2011 B7-0156/29 

Predlog spremembe  29 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0156/2011 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o poročilu o napredku Turčije za leto 2010 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. je zaskrbljen zaradi slabšanja stanja na 

področju svobode tiska, nekaterih 

cenzurnih ukrepov in vse pogostejše 

avtocenzure v turških medijih, tudi na 

internetu; poziva turško vlado, naj podpre 

načela svobode tiska; poudarja, da je 

neodvisni tisk bistvenega pomena za 

demokratično družbo, ter v zvezi s tem 

izpostavlja pomembno vlogo sodstva pri 

zaščiti in krepitvi svobode tiska, kar 

zagotavlja prostor za svobodne javne 

razprave in prispeva k pravilnemu 

delovanju sistema ravnotežja oblasti; 

poudarja, da je treba sprejeti nov zakon o 

medijih, ki mora med drugim obravnavati 

vprašanja neodvisnosti, lastništva in 

upravnega nadzora; 

8. je zaskrbljen zaradi slabšanja stanja na 

področju svobode tiska, nekaterih 

cenzurnih ukrepov in vse pogostejše 

avtocenzure v turških medijih, tudi na 

internetu; poziva turško vlado, naj podpre 

načela svobode tiska; poudarja, da je 

neodvisni tisk bistvenega pomena za 

demokratično družbo, ter v zvezi s tem 

izpostavlja pomembno vlogo sodstva pri 

zaščiti in krepitvi svobode tiska, kar 

zagotavlja prostor za svobodne javne 

razprave in prispeva k pravilnemu 

delovanju sistema ravnotežja oblasti; 

poudarja, da je treba sprejeti nov zakon o 

medijih, ki mora med drugim obravnavati 

vprašanja neodvisnosti, lastništva in 

upravnega nadzora; je sklenil pozorno 

spremljati primere Nedima Senerja, 

Ahmeta Sika in drugih novinarjev, ki se 

soočajo s policijskim in pravnim 

nadlegovanjem;  

Or. en 

 

 


