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10. 3. 2014 B7-0241/1 

Pozměňovací návrh  1 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

za skupinu Verts/ALE 
 
Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 
Zpráva z roku 2013 o pokroku Turecka 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem a 
zdůrazňuje význam intenzivního dialogu a 
úzké spolupráce mezi Tureckem a EU v 
oblasti provádění reforem, aby mohla 
pokračovat jednání, která by Turecku 
poskytla jasný odkaz a věrohodná měřítka; 
zdůrazňuje proto význam jednání vedených 
v dobré víře a založených na vzájemném 
odhlodání Turecka a Unie provádět účinné 
reformy, které rozšíří demokratické 
základy turecké společnosti, podpoří 
základní hodnoty a povedou k pozitivním 
změnám v tureckých institucích, právních 
předpisech a v mentalitě společnosti; vítá 
tudíž zahájení jednání o kapitole 22; 

2. poukazuje na transformační potenciál 
jednání mezi Unií a Tureckem a 
zdůrazňuje význam intenzivního dialogu a 
úzké spolupráce mezi Tureckem a EU v 
oblasti provádění reforem, aby mohla 
pokračovat jednání, která by Turecku 
poskytla jasný odkaz a věrohodná měřítka; 
zdůrazňuje proto význam jednání o 
přistoupení vedených v dobré víře 
a založených na vzájemném odhlodání 
Turecka a Unie provádět účinné reformy, 
které rozšíří demokratické základy turecké 
společnosti, podpoří základní hodnoty a 
povedou k pozitivním změnám v tureckých 
institucích, právních předpisech a 
v mentalitě společnosti; vítá tudíž zahájení 
jednání o kapitole 22; 

 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/2 

Pozměňovací návrh  2 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

za skupinu Verts/ALE 
 
Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 
Zpráva z roku 2013 o pokroku Turecka 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá podpis dohody o zpětném přebírání 
osob mezi EU a Tureckem a zahájení 
dialogu o uvolnění vízového režimu dne 
16. prosince 2013; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se EU a Turecko shodly na 

tom, že dohoda o zpětném přebírání osob 

a kroky vedoucí k uvolnění vízového 

režimu jsou podstatné pro oba partnery; 

vyzývá v této souvislosti EU, aby poskytla 

Turecku plnou technickou a finanční 

podporu při provádění dohody o zpětném 

přebírání osob, a Turecko, aby zavedlo 
vhodné politiky zaměřené na zajištění 
účinné mezinárodní ochrany žadatelů o 
azyl a zabezpečení dodržování lidských 
práv migrantů; zastává názor, že zřízení 
generálního ředitelství pro řízení migrace 
a provádění zákona o cizincích a 
mezinárodní ochraně jsou prvním 
pozitivním krokem v tomto směru; 
připomíná, že Turecko je jednou z 

klíčových tranzitních zemí pro nelegální 

migraci směřující do EU, a zdůrazňuje 

význam rychlé ratifikace dohody 

o zpětném přebírání osob a jejího 

účinného uplatňování vůči všem členským 

státům; vyzývá Turecko, aby plně a 

účinně provádělo stávající dvoustranné 

dohody o zpětném přebírání osob; 

zdůrazňuje jednoznačné výhody, které 
vyplynou z usnadnění přístupu 

3. konstatuje podpis dohody o zpětném 
přebírání osob mezi EU a Tureckem a 
zahájení dialogu o uvolnění vízového 
režimu dne 16. prosince 2013; vyzývá 
Turecko, aby zavedlo vhodné politiky 
zaměřené na zajištění účinné mezinárodní 
ochrany žadatelů o azyl a zabezpečení 
dodržování lidských práv migrantů, 
zejména pokud jde o zásadu nenavracení 

a přístup k azylovému řízení; zastává 
názor, že zřízení generálního ředitelství pro 
řízení migrace a provádění zákona o 
cizincích a mezinárodní ochraně jsou 
prvním pozitivním krokem v tomto směru; 
zdůrazňuje jednoznačné výhody, které 
vyplynou z usnadnění přístupu 
podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti do EU, a vyzývá 
Turecko a Komisi, aby postoupily v 
dialogu s cílem dosáhnout podstatného 
pokroku v otázce uvolnění vízové politiky; 
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podnikatelům, vysokoškolským 
pracovníkům, studentům a zástupcům 
občanské společnosti do EU, a vyzývá 
Turecko a Komisi, aby postoupily v 
dialogu s cílem dosáhnout podstatného 
pokroku v otázce uvolnění vízové politiky; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/3 

Pozměňovací návrh  3 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

za skupinu Verts/ALE 
 
Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 
Zpráva z roku 2013 o pokroku Turecka 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje hluboké politování nad 
ztrátami na životech mezi demonstranty i 
příslušníky policie, nad neúměrným 
použitím síly ze strany policistů a nad 
násilnostmi, kterých se dopustily některé 
okrajové skupiny; domnívá se, že protesty 
v parku Gezi jsou jednak dokladem 
existence dynamické občanské společnosti 
v Turecku a jednak nutnosti vést další 
nezbytně nutný dialog a neodkladně 
provést další zásadní reformy, na jejichž 
základě se budou prosazovat základní 
hodnoty; považuje za politováníhodné, že 
soudy zjevně nepotrestaly všechny státní a 
policejní úředníky, kteří nesou 
odpovědnost za použití neúměrného násilí, 
za ztráty na životech a vážná zranění 
způsobená demonstrantům v parku Gezi; 
oceňuje proto, že probíhají administrativní 
vyšetřování (zahájená ministerstvem 
vnitra) a soudní vyšetřování a že se veřejný 
ochránce práv zabývá stížnostmi, které s 
událostmi v parku Gezi souvisí, jelikož se 
tím Turecku otvírá další příležitost, jak 
ukázat, že je odhodláno dodržovat zásady 
právního státu a předat odpovědné osoby 
spravedlnosti; očekává, že toto vyšetřování 
a posuzování stížností sporné záležitosti v 
plné míře a bezodkladně vyřeší; vyzývá 
Turecko, aby zavedlo vhodné interní 
přezkumné postupy a aby zřídilo nezávislý 

13. vyjadřuje hluboké politování nad 
ztrátami na životech mezi demonstranty i 
příslušníky policie, nad neúměrným 
použitím síly ze strany policistů a nad 
násilnostmi, kterých se dopustily některé 
okrajové skupiny; domnívá se, že protesty 
v parku Gezi jsou jednak dokladem 
existence dynamické občanské společnosti 
v Turecku a jednak nutnosti vést další 
nezbytně nutný dialog a neodkladně 
provést další zásadní reformy, na jejichž 
základě se budou prosazovat základní 
hodnoty; považuje za politováníhodné, že 
soudy zjevně nepotrestaly všechny státní a 
policejní úředníky, kteří nesou 
odpovědnost za použití neúměrného násilí, 
za ztráty na životech a vážná zranění 
způsobená demonstrantům v parku Gezi; 
oceňuje proto, že probíhají administrativní 
vyšetřování (zahájená ministerstvem 
vnitra) a soudní vyšetřování a že se veřejný 
ochránce práv zabývá stížnostmi, které s 
událostmi v parku Gezi souvisí, jelikož se 
tím Turecku otvírá další příležitost, jak 
ukázat, že je odhodláno dodržovat zásady 
právního státu a předat odpovědné osoby 
spravedlnosti; očekává, že toto vyšetřování 
a posuzování stížností sporné záležitosti v 
plné míře a bezodkladně vyřeší; vyzývá 
Turecko, aby zavedlo vhodné interní 
přezkumné postupy a aby zřídilo nezávislý 
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kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování; vyzývá 
ministerstvo vnitra a policii, aby 
vypracovaly metody, jak přistupovat 
k protestům veřejnosti umírněnějším 
způsobem, a apeluje na ně, aby zejména 
nezatýkaly zdravotníky, právníky a další 
odborníky, kteří zajišťují základní práva 
demonstrantů, a aby jim nebránily v jejich 
činnosti; 

kontrolní orgán pro případy porušení 
předpisů policií; je toho názoru, že události 
v parku Gezi podtrhují potřebu rozsáhlých 
reforem, které by zajistily dodržování 
svobody shromažďování; vyzývá 
ministerstvo vnitra a policii, aby 
vypracovaly metody, jak přistupovat 
k protestům veřejnosti umírněnějším 
způsobem, a apeluje na ně, aby zejména 
nezatýkaly zdravotníky, právníky a další 
odborníky, kteří zajišťují základní práva 
demonstrantů, a aby jim nebránily v jejich 
činnosti; je znepokojen opatřeními 

přijatými vůči zdravotnickým 

pracovníkům, právníkům, 

vysokoškolským pracovníkům, studentům 

a profesním sdružením v souvislosti 

s jejich nenásilným vystupováním během 

událostí v parku Gezi; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/4 

Pozměňovací návrh  4 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

za skupinu Verts/ALE 
 
Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 
Zpráva z roku 2013 o pokroku Turecka 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
faktem, že turecké sdělovací prostředky 
informovaly o událostech v parku Gezi ve 
velmi omezené míře, a rovněž 
nad propuštěním novinářů, kteří kritizovali 
reakce vlády na tyto události; připomíná, 
že svoboda projevu a pluralita sdělovacích 
prostředků, v četně digitálních a sociálních 
médií, patří k hlavním evropským 
hodnotám a že nezávislý tisk je pro 
demokratickou společnost naprosto 
nepostradatelný, jelikož jejím občanům 
umožňuje, aby se aktivně a informovaně 
účastnili rozhodovacích procesů, čímž se 
posiluje demokracie; vyjadřuje hluboké 
znepokojení nad novým zákonem o 
internetu, kterým se zavádějí nepřiměřené 
kontroly připojení k internetové síti a jeho 
monitorování a který může mít závažný 
dopad na svobodu projevu, investigativní 
novinářskou práci, demokratickou kontrolu 
a přístup k politicky různorodým 
informacím přes internet; poukazuje na 
vážné znepokojení EU a Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě a žádá 
tureckou vládu, aby výše uvedený zákon 
přezkoumala v souladu s evropskými 
normami pro svobodu sdělovacích 
prostředků a svobodu projevu; opět se 
znepokojením připomíná, že většina 
sdělovacích prostředků je ve vlastnictví 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
faktem, že turecké sdělovací prostředky 
informovaly o událostech v parku Gezi ve 
velmi omezené míře, a rovněž 
nad propuštěním novinářů, kteří kritizovali 
reakce vlády na tyto události; připomíná, 
že svoboda projevu a pluralita sdělovacích 
prostředků, v četně digitálních a sociálních 
médií, patří k hlavním evropským 
hodnotám a že nezávislý tisk je pro 
demokratickou společnost naprosto 
nepostradatelný, jelikož jejím občanům 
umožňuje, aby se aktivně a informovaně 
účastnili rozhodovacích procesů, čímž se 
posiluje demokracie; vyjadřuje hluboké 
znepokojení nad novým zákonem o 
internetu, kterým se zavádějí nepřiměřené 
kontroly připojení k internetové síti a jeho 
monitorování a který může mít závažný 
dopad na svobodu projevu, investigativní 
novinářskou práci, demokratickou kontrolu 
a přístup k politicky různorodým 
informacím přes internet; poukazuje na 
vážné znepokojení EU a Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě a žádá 
tureckou vládu, aby výše uvedený zákon 
přezkoumala v souladu s evropskými 
normami pro svobodu sdělovacích 
prostředků a svobodu projevu; opět se 
znepokojením připomíná, že většina 
sdělovacích prostředků je ve vlastnictví 



 

AM\1022847CS.doc  PE529.640v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

rozsáhlých konglomerátů, do nichž je 
soustředěna a které mají širokou škálu 
obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen tím, že novináři byli kvůli své 
kritice vlády propuštěni ze svých míst ve 
sdělovacích prostředcích; je vážně 
znepokojen postupy, které jsou využívány 
k potrestání majitelů sdělovacích 
prostředků kritických vůči vládě; vyjadřuje 
znepokojení nad důsledky akreditace, 
kterou provádějí státní instituce a jež je 
zaměřena především na opoziční sdělovací 
prostředky; vyjadřuje hluboké znepokojení 
nad obzvláště vysokým počtem novinářů, 
kteří jsou v současné době ve vazbě, což 
představuje zásah do svobody projevu a 
svobody sdělovacích prostředků, a vyzývá 
turecké soudní orgány, aby tyto případy co 
nejdříve prošetřily a řešily; zdůrazňuje 
zvláštní úlohu veřejnoprávních sdělovacích 
prostředků při posilování demokracie 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila 
nezávislost a udržitelnost veřejnoprávních 
sdělovacích prostředků v souladu 
s evropskými normami; 

rozsáhlých konglomerátů, do nichž je 
soustředěna a které mají širokou škálu 
obchodních zájmů, a upozorňuje na 
zneklidňující a rozšiřující se fenomén 
autocenzury, kterou provádí majitelé 
sdělovacích prostředků i novináři; je 
znepokojen tím, že novináři byli kvůli své 
kritice vlády propuštěni ze svých míst ve 
sdělovacích prostředcích, jako v případě 
Hasana Cemala z deníku Milliyet a 

Nazliho Ilicaka z deníku Sabah; je vážně 
znepokojen postupy, které jsou využívány 
k potrestání majitelů sdělovacích 
prostředků kritických vůči vládě; vyjadřuje 
znepokojení nad důsledky akreditace, 
kterou provádějí státní instituce a jež je 
zaměřena především na opoziční sdělovací 
prostředky; vyjadřuje hluboké znepokojení 
nad obzvláště vysokým počtem novinářů, 
kteří jsou v současné době ve vazbě, což 
představuje zásah do svobody projevu a 
svobody sdělovacích prostředků, a vyzývá 
turecké soudní orgány, aby tyto případy co 
nejdříve prošetřily a řešily; zdůrazňuje 
zvláštní úlohu veřejnoprávních sdělovacích 
prostředků při posilování demokracie 
a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila 
nezávislost a udržitelnost veřejnoprávních 
sdělovacích prostředků v souladu 
s evropskými normami; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/5 

Pozměňovací návrh  5 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

za skupinu Verts/ALE 
 
Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 
Zpráva z roku 2013 o pokroku Turecka 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. důrazně podporuje vládní iniciativu 
spočívající ve snaze nalézt řešení kurdské 
otázky prostřednictví jednání s PKK za 
účelem definitivního ukončení 
teroristických aktivit této strany; vybízí 
vládu, aby provedla nezbytné reformy, 
jejichž cílem bude podpora sociálních, 
kulturních a ekonomických práv kurdské 
komunity, a to i prostřednictvím výuky v 
kurdštině na státních školách, které 
uskuteční na základě přiměřených 
konzultací s příslušnými zúčastněnými 
stranami a opozicí a jejichž celkovým 
smyslem bude umožnit skutečné otevření 
se vůči nárokům na základní práva všech 
občanů v Turecku; vyjadřuje znepokojení 
nad vysokým počtem trestních řízení 
vedených proti spisovatelům a novinářům 
píšícím o kurdské otázce a nad zatčeními 
několika kurdských politiků, starostů 
a členů obecních rad, odborářů, právníků, 
protestujících a bojovníků za lidská práva 
v souvislosti s procesem proti 
Demokratické konfederaci Kurdistánu; 
vyzývá opozici, aby jednání a reformy 
aktivně podporovala jakožto důležitý krok, 
který bude přínosem pro celou tureckou 
společnost; vyzývá turecké orgány a 
Komisi, aby úzce spolupracovaly na 
posouzení toho, který z programů 
realizovaných v rámci nástroje předvstupní 

26. důrazně podporuje vládní iniciativu 
spočívající ve snaze nalézt řešení kurdské 
otázky prostřednictví jednání s PKK za 
účelem definitivního ukončení 
teroristických aktivit této strany; vítá 
skutečnost, že vzdělávání v kurdštině je 

nyní v soukromých školách povoleno a 
vybízí vládu, aby provedla nezbytné 
reformy, jejichž cílem bude podpora 
sociálních, kulturních a ekonomických 
práv kurdské komunity, a to i 
prostřednictvím výuky v kurdštině na 
státních školách, které uskuteční na 
základě přiměřených konzultací s 
příslušnými zúčastněnými stranami a 
opozicí a jejichž celkovým smyslem bude 
umožnit skutečné otevření se vůči nárokům 
na základní práva všech občanů v Turecku; 
žádá Turecko, aby podepsalo Evropskou 

chartu Rady Evropy regionálních či 

menšinových jazyků; vyjadřuje 
znepokojení nad vysokým počtem trestních 
řízení vedených proti spisovatelům 
a novinářům píšícím o kurdské otázce 
a nad zatčeními několika kurdských 
politiků, starostů a členů obecních rad, 
odborářů, právníků, protestujících 
a bojovníků za lidská práva v souvislosti 
s procesem proti Demokratické 
konfederaci Kurdistánu; vyzývá opozici, 
aby jednání a reformy aktivně podporovala 
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pomoci (NPP) by bylo v rámci 
projednávání kapitoly 22 možné využít na 
podporu udržitelného rozvoje na 
jihovýchodě; 

jakožto důležitý krok, který bude přínosem 
pro celou tureckou společnost; vyzývá 
turecké orgány a Komisi, aby úzce 
spolupracovaly na posouzení toho, který z 
programů realizovaných v rámci nástroje 
předvstupní pomoci (NPP) by bylo v rámci 
projednávání kapitoly 22 možné využít na 
podporu udržitelného rozvoje na 
jihovýchodě; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/6 

Pozměňovací návrh  6 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

za skupinu Verts/ALE 
 
Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 
Zpráva z roku 2013 o pokroku Turecka 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
a pluralistické společnosti a jako způsob na 
podporu sociálního a ekonomického 
začlenění do společnosti jako celku mají 
klíčový význam sociální dialog a zapojení 
sociálních partnerů; podtrhuje význam 
dalšího pokroku v oblastech sociální 
politiky a zaměstnanosti, zejména pokud 
jde o odstranění všech překážek, které 
brání účinnému a svobodnému fungování 
odborů, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
míry zaměstnanosti žen a osob se 
zdravotním postižením; bere na vědomí 
provádění nových právních předpisů 
týkajících se práv odborů ve veřejném i 
soukromém sektoru, zejména v malých 

a středních podnicích, a vyzývá Turecko, 
aby vynaložilo veškerou snahu na uvedení 
svých právních předpisů do plného souladu 
s normami MOP; poukazuje na skutečnost, 
že je důležité otevřít kapitolu 19 týkající se 
sociální politiky a zaměstnanosti; 

28. domnívá se, že pro rozvoj prosperující 
a pluralistické společnosti a jako způsob na 
podporu sociálního a ekonomického 
začlenění do společnosti jako celku mají 
klíčový význam sociální dialog a zapojení 
sociálních partnerů; podtrhuje význam 
dalšího pokroku v oblastech sociální 
politiky a zaměstnanosti, zejména pokud 
jde o odstranění všech překážek, které 
brání účinnému a svobodnému fungování 
odborů, zejména v malých a středních 

podnicích, vypracování státní strategie 
zaměstnanosti, řešení problému nehlášené 
práce, rozšíření oblastí, v nichž působí 
mechanismy sociální ochrany, a zvýšení 
míry zaměstnanosti žen a osob se 
zdravotním postižením; bere na vědomí 
provádění nových právních předpisů 
týkajících se práv odborů ve veřejném i 
soukromém sektoru a vyzývá Turecko, aby 
vynaložilo veškerou snahu na uvedení 
svých právních předpisů do plného souladu 
s normami MOP; poukazuje na skutečnost, 
že je důležité otevřít kapitolu 19 týkající se 
sociální politiky a zaměstnanosti; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/7 

Pozměňovací návrh  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

za skupinu Verts/ALE 
 
Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 
Zpráva z roku 2013 o pokroku Turecka 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. domnívá se, že vzhledem ke strategické 
úloze Turecka coby energetického uzlu a 
zdroje bohatých obnovitelných zdrojů 
energie by měla být zvážena úzká 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
energetiky, stejně jako význam otevření 
jednání o kapitole 15 o energetice s cílem 
poskytnout odpovídající regulační rámec; 
zdůrazňuje dále význam zapojení Turecka 
do procesu utváření evropské energetické 
politiky; podtrhuje skutečnost, že je třeba 
zabývat se prioritami v oblasti změny 
klimatu, energie z obnovitelných zdrojů a 
energetické účinnosti, a v této souvislosti 
zdůrazňuje potenciál pro spolupráci mezi 
EU a Tureckem v otázkách ekologické 
energie; žádá Komisi, aby upřednostnila 
financování projektů v oblasti obnovitelné 
energie, energetické rozvodné sítě a 
propojitelnosti v Turecku; žádá Turecko, 
aby plně provedlo právní předpisy týkající 
se posuzování dopadu na životní prostředí, 
a to bez jakýchkoli výjimek pro rozsáhlé 
projekty; 

38. domnívá se, že vzhledem ke strategické 
úloze Turecka coby energetického uzlu a 
zdroje bohatých obnovitelných zdrojů 
energie by měla být zvážena úzká 
spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti 
energetiky, stejně jako význam otevření 
jednání o kapitole 15 o energetice s cílem 
poskytnout odpovídající regulační rámec; 
zdůrazňuje dále význam zapojení Turecka 
do procesu utváření evropské energetické 
politiky; podtrhuje skutečnost, že je třeba 
zabývat se prioritami v oblasti změny 
klimatu, energie z obnovitelných zdrojů a 
energetické účinnosti, a v této souvislosti 
zdůrazňuje potenciál pro spolupráci mezi 
EU a Tureckem v otázkách ekologické 
energie; žádá Komisi, aby upřednostnila 
financování projektů v oblasti obnovitelné 
energie, energetické rozvodné sítě a 
propojitelnosti v Turecku; žádá Turecko, 
aby plně provedlo právní předpisy týkající 
se posuzování dopadu na životní prostředí, 
a to bez jakýchkoli výjimek pro rozsáhlé 
projekty; vyzývá Turecko, aby co nejdříve 
zveřejnilo cíl na snížení emisí 

skleníkových plynů;  bere na vědomí 

provádění zákona č. 6446 o trhu 

s elektřinou, lituje však, že do něj byl 

začleněn dočasný článek, který umožňuje, 

aby státní a privatizovaní výrobci 

elektrické energie nemuseli do roku 2018 
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splňovat environmentální právní předpisy;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/8 

Pozměňovací návrh  8 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

za skupinu Verts/ALE 
 
Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 
Zpráva z roku 2013 o pokroku Turecka 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc téměř milionu 
syrských uprchlíků; žádá Turecko, aby 
pečlivě monitorovalo své hranice za 
účelem zabránění vstupu bojovníků a 
zbraní, jež by sloužili skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv či 
odpor vůči přechodu k demokracii v Sýrii; 
je toho názoru, že EU, Turecko a další 
mezinárodní zúčastněné strany by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu bezodkladného 
prosazení politického řešení v Sýrii a 
podpory politické a hospodářské stability 
v regionu, a to zejména v Jordánsku, 
Libanonu, Íránu a Iráku; upozorňuje 
zejména na obtížné podmínky syrské 
uprchlické komunity alavitů, kteří hledají 
útočiště na okrajích velkých měst, a žádá 
Turecko, aby zajistilo, že se k nim 
efektivně dostane pomoc; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit uprchlíkům přístup ke 
vzdělání a zaměstnání, a vyjadřuje zároveň 
znepokojení nad sociálně-ekonomickým 
dopadem uprchlických komunit na města a 
vesnice v blízkosti uprchlických táborů; 
žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby úzce spolupracovaly s 
Tureckem na poskytování pomoci 

40. vítá odhodlání Turecka poskytnout 
humanitární pomoc téměř milionu 
syrských uprchlíků; žádá Turecko, aby 
pečlivě monitorovalo své hranice za 
účelem zabránění vstupu bojovníků a 
zbraní, jež by sloužili skupinám, jimž byla 
důvěryhodně prokázána účast na 
systematickém porušování lidských práv či 
odpor vůči přechodu k demokracii v Sýrii; 
je toho názoru, že EU, Turecko a další 
mezinárodní zúčastněné strany by měly 
aktivně usilovat o vypracování společné 
strategické vize v zájmu bezodkladného 
prosazení politického a demokratického 
řešení v Sýrii a podpory politické a 
hospodářské stability v regionu, a to 
zejména v Jordánsku, Libanonu, Íránu a 
Iráku; upozorňuje zejména na obtížné 
podmínky syrské uprchlické komunity 
alavitů, kteří hledají útočiště na okrajích 
velkých měst, a žádá Turecko, aby 
zajistilo, že se k nim efektivně dostane 
pomoc; zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
uprchlíkům přístup ke vzdělání a 
zaměstnání, a vyjadřuje zároveň 
znepokojení nad sociálně-ekonomickým 
dopadem uprchlických komunit na města a 
vesnice v blízkosti uprchlických táborů; 
žádá Komisi, členské státy a mezinárodní 
společenství, aby úzce spolupracovaly s 
Tureckem na poskytování pomoci 
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uprchlickému obyvatelstvu; uprchlickému obyvatelstvu; 

Or. en 

 
 

 


