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10.3.2014 B7-0241/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom a zdôrazňuje význam úzkeho 
dialógu a úzkej spolupráce medzi EÚ a 
Tureckom na procese reforiem v záujme 
pokračovania rokovaní, ktoré majú 
Turecku poskytnúť jasný odkaz a 
vierohodné kritériá; zdôrazňuje preto 
význam dôveryhodných rokovaní 
vedených v dobrej viere a založených na 
vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
vykonávať účinné reformy, pričom sa 
presadzujú demokratické základy tureckej 
spoločnosti, podporujú základné hodnoty 
a vytvára pozitívna zmena v tureckých 
inštitúciách, jeho právnych predpisoch 
a zmýšľaní tejto spoločnosti; víta preto 
otvorenie kapitoly 22; 

2. berie na vedomie transformačný 
potenciál rokovaní medzi Úniou 
a Tureckom a zdôrazňuje význam úzkeho 
dialógu a úzkej spolupráce medzi EÚ a 
Tureckom na procese reforiem v záujme 
pokračovania rokovaní, ktoré majú 
Turecku poskytnúť jasný odkaz a 
vierohodné kritériá; zdôrazňuje preto 
význam dôveryhodných prístupových 
rokovaní vedených v dobrej viere a 
založených na vzájomnom záväzku 
Turecka a Únie vykonávať účinné reformy, 
pričom sa presadzujú demokratické 
základy tureckej spoločnosti, podporujú 
základné hodnoty a vytvára pozitívna 
zmena v tureckých inštitúciách, jeho 
právnych predpisoch a zmýšľaní tejto 
spoločnosti; víta preto otvorenie kapitoly 
22; 

 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. víta podpísanie readmisnej dohody 
medzi EÚ a Tureckom, ako aj začatie 
dialógu o liberalizácii vízového režimu dňa 
16. decembra 2013; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia spoločnej dohody medzi 
Tureckom a EÚ o tom, že readmisná 
dohoda a plán vedúci k liberalizácii 
vízového režimu sú dôležité pre obe 
strany; v tejto súvislosti žiada EÚ, aby 
Turecku poskytla plnú technickú a 
finančnú podporu pri vykonávaní 
readmisnej dohody, a Turecko, aby prijalo 
primerané politiky zamerané na 
poskytnutie účinnej medzinárodnej 
ochrany žiadateľom o azyl a zabezpečenie 
dodržiavania ľudských práv migrantov; 
nazdáva sa, že vytvorenie Generálneho 
riaditeľstva pre riadenie migrácie a plnenie 
zákona o cudzincoch a medzinárodnej 
ochrane sú prvým pozitívnym krokom 
týmto smerom; pripomína, že Turecko je 
jednou z hlavných tranzitných krajín pre 
nezákonnú migráciu do EÚ a poukazuje 
na význam urýchlenej ratifikácie 
readmisnej dohody a jej účinného 
vykonávania voči všetkým členským 
štátom; vyzýva Turecko, aby v plnej miere 
a účinne vykonávalo existujúce 
dvojstranné readmisné dohody; poukazuje 
na jednoznačné prínosy, ktoré by malo 
umožnenie vstupu do EÚ pre 

3. berie na vedomie podpísanie readmisnej 
dohody medzi EÚ a Tureckom, ako aj 
začatie dialógu o liberalizácii vízového 
režimu dňa 16. decembra 2013; vyzýva 
Turecko, aby prijalo primerané politiky 
zamerané na poskytnutie účinnej 
medzinárodnej ochrany žiadateľom o azyl 
a zabezpečenie dodržiavania ľudských práv 
migrantov, najmä pokiaľ ide o zásadu 
zákazu vrátenia alebo vyhostenia a prístup 
ku konaniu o azyle; nazdáva sa, že 
vytvorenie Generálneho riaditeľstva pre 
riadenie migrácie a plnenie zákona 
o cudzincoch a medzinárodnej ochrane sú 
prvým pozitívnym krokom týmto smerom; 
poukazuje na jednoznačné prínosy, ktoré 
by malo umožnenie vstupu do EÚ pre 
podnikateľov, členov akademickej obce, 
študentov a zástupcov občianskej 
spoločnosti a vyzýva Turecko a Komisiu, 
aby sa posunuli v dialógu v záujme 
dosiahnutia zásadného pokroku o 
liberalizácii vízového režimu; 
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podnikateľov, členov akademickej obce, 
študentov a zástupcov občianskej 
spoločnosti a vyzýva Turecko a Komisiu, 
aby sa posunuli v dialógu v záujme 
dosiahnutia zásadného pokroku o 
liberalizácii vízového režimu; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a polície, nadmerným 
použitím sily zo strany polície a násilnými 
činmi páchanými niektorými skupinami na 
okraji spoločnosti; zastáva názor, že 
protesty v parku Gezi svedčia o existencii 
aktívnej občianskej spoločnosti v Turecku, 
ako aj o potrebe ďalšieho nevyhnutného 
dialógu a bezodkladných reforiem na 
podporu základných hodnôt; považuje za 
poľutovaniahodné, že jednoznačne chýbajú 
súdy, ktoré by potrestali všetkých tých 
štátnych a policajných úradníkov, ktorí sú 
zodpovední za nadmerné násilie, straty na 
životoch a vážne zranenia protestantov v 
parku Gezi, a víta preto prebiehajúce 
administratívne vyšetrovania (ktoré začalo 
ministerstvo vnútra), súdne vyšetrovania a 
vyšetrovania ombudsmana, týkajúce sa 
sťažností v súvislosti s udalosťami v parku 
Gezi, ako príležitosť preukázať plné 
odhodlanie zásadám právneho štátu a 
vyniesť spravodlivosť nad zodpovednými 
osobami; očakáva, že tieto vyšetrovania sa 
budú v plnej miere a bezodkladne zaoberať 
uvedenými problémami; vyzýva Turecko, 
aby prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 

13. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
stratami na životoch v radoch 
protestujúcich a polície, nadmerným 
použitím sily zo strany polície a násilnými 
činmi páchanými niektorými skupinami na 
okraji spoločnosti; zastáva názor, že 
protesty v parku Gezi svedčia o existencii 
aktívnej občianskej spoločnosti v Turecku, 
ako aj o potrebe ďalšieho nevyhnutného 
dialógu a bezodkladných reforiem na 
podporu základných hodnôt; považuje za 
poľutovaniahodné, že jednoznačne chýbajú 
súdy, ktoré by potrestali všetkých tých 
štátnych a policajných úradníkov, ktorí sú 
zodpovední za nadmerné násilie, straty na 
životoch a vážne zranenia protestantov v 
parku Gezi, a víta preto prebiehajúce 
administratívne vyšetrovania (ktoré začalo 
ministerstvo vnútra), súdne vyšetrovania a 
vyšetrovania ombudsmana, týkajúce sa 
sťažností v súvislosti s udalosťami v parku 
Gezi, ako príležitosť preukázať plné 
odhodlanie zásadám právneho štátu a 
vyniesť spravodlivosť nad zodpovednými 
osobami; očakáva, že tieto vyšetrovania sa 
budú v plnej miere a bezodkladne zaoberať 
uvedenými problémami; vyzýva Turecko, 
aby prijalo primerané postupy interného 
preskúmania a aby zriadilo nezávislý 
dozorný orgán pre trestné činy polície; 
zastáva názor, že udalosti v parku Gezi 
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zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania; nabáda 
ministerstvo vnútra a políciu, aby 
vypracovali metódy, ktoré by sa 
konkrétnejšie zaoberali verejnými 
protestmi a vyzýva ich, aby najmä 
nezatýkali a nebránili v práci 
zdravotníckym pracovníkom, právnikom a 
ostatným pracovníkom zabezpečujúcim 
základné práva protestantov; 

zdôrazňujú potrebu ďalekosiahlych 
reforiem na zabezpečenie rešpektovania 
slobody zhromažďovania; nabáda 
ministerstvo vnútra a políciu, aby 
vypracovali metódy, ktoré by sa 
konkrétnejšie zaoberali verejnými 
protestmi a vyzýva ich, aby najmä 
nezatýkali a nebránili v práci 
zdravotníckym pracovníkom, právnikom a 
ostatným pracovníkom zabezpečujúcim 
základné práva protestantov; je 
znepokojený opatreniami prijatými voči 
zdravotníckym pracovníkom, právnikom, 
akademickým pracovníkom, študentom 
a profesionálnym združeniam v súvislosti 
s ich nenásilnými činmi počas udalostí 
v parku Gezi; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
10.3.2014 B7-0241/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. vyjadruje veľké znepokojenie z veľmi 
obmedzeného priestoru, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi 
a z prepustenia novinárov, ktorí kritizovali 
reakcie vlády na tieto udalosti; pripomína, 
že sloboda prejavu a pluralita médií, 
vrátane digitálnych a sociálnych médií, 
patria k hlavným európskym hodnotám a 
že nezávislá tlač má pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadny význam, pretože 
občanom umožňuje aktívne sa zapájať na 
informovanom základe do kolektívneho 
rozhodovacieho procesu , a tým posilňuje 
demokraciu; vyjadruje hlboké 
znepokojenie z nového zákona o internete, 
ktorý zavádza nadmernú kontrolu a 
sledovanie prístupu na internet a má 
schopnosť významne ovplyvniť slobodu 
prejavu, investigatívny žurnalizmus, 
demokratickú kontrolu a prístup k politicky 
rôznorodým informáciám na internete; 
poukazuje na vážne znepokojenie, ktoré 
vyjadrila EÚ a Organizácia pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe a žiada tureckú 
vládu, aby uvedený zákon revidovala v 
súlade s európskymi normami o slobode 
médií a slobode prejavu; znova pripomína 
svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že 
väčšina médií je vo vlastníctve a sústreďuje 
sa v rukách veľkých konglomerátov so 
širokou škálou obchodných záujmov 

15. vyjadruje veľké znepokojenie z veľmi 
obmedzeného priestoru, ktorý turecké 
médiá venovali udalostiam v parku Gezi 
a z prepustenia novinárov, ktorí kritizovali 
reakcie vlády na tieto udalosti; pripomína, 
že sloboda prejavu a pluralita médií, 
vrátane digitálnych a sociálnych médií, 
patria k hlavným európskym hodnotám a 
že nezávislá tlač má pre demokratickú 
spoločnosť mimoriadny význam, pretože 
občanom umožňuje aktívne sa zapájať na 
informovanom základe do kolektívneho 
rozhodovacieho procesu , a tým posilňuje 
demokraciu; vyjadruje hlboké 
znepokojenie z nového zákona o internete, 
ktorý zavádza nadmernú kontrolu a 
sledovanie prístupu na internet a má 
schopnosť významne ovplyvniť slobodu 
prejavu, investigatívny žurnalizmus, 
demokratickú kontrolu a prístup k politicky 
rôznorodým informáciám na internete; 
poukazuje na vážne znepokojenie, ktoré 
vyjadrila EÚ a Organizácia pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe a žiada tureckú 
vládu, aby uvedený zákon revidovala v 
súlade s európskymi normami o slobode 
médií a slobode prejavu; znova pripomína 
svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že 
väčšina médií je vo vlastníctve a sústreďuje 
sa v rukách veľkých konglomerátov so 
širokou škálou obchodných záujmov 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

a poukazuje na znepokojivý a rozšírený jav 
autocenzúry zo strany vlastníkov médií 
a novinárov; je znepokojený prepúšťaním 
novinárov z médií z dôvodu ich kritiky 
vlády; je hlboko znepokojený procesom 
trestania vlastníkov kriticky naladených 
médií; vyjadruje obavy z dôsledkov 
akreditácie štátnych inštitúcií, ktoré sa 
predovšetkým zameriavajú na opozičné 
médiá; vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
mimoriadne vysokým počtom novinárov, 
ktorí sa v súčasnosti nachádzajú vo 
vyšetrovacej väzbe, čo oslabuje slobodu 
prejavu a slobodu médií, a vyzýva turecké 
súdne orgány, aby čo najskôr preskúmali 
a vyriešili tieto prípady; zdôrazňuje 
osobitnú úlohu médií verejnej služby pri 
posilňovaní demokracie a vyzýva vládu 
Turecka, aby zabezpečila nezávislosť a 
udržateľnosť verejnej služby v súlade s 
európskymi normami; 

a poukazuje na znepokojivý a rozšírený jav 
autocenzúry zo strany vlastníkov médií 
a novinárov; je znepokojený prepúšťaním 
novinárov z médií z dôvodu ich kritiky 
vlády, ako tomu bolo v prípade Hasana 
Cemala z denníka Milliyet a Nazli Ilicaka 
z denníka Sabah; je hlboko znepokojený 
procesom trestania vlastníkov kriticky 
naladených médií; vyjadruje obavy z 
dôsledkov akreditácie štátnych inštitúcií, 
ktoré sa predovšetkým zameriavajú na 
opozičné médiá; vyjadruje hlboké 
znepokojenie nad mimoriadne vysokým 
počtom novinárov, ktorí sa v súčasnosti 
nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe, čo 
oslabuje slobodu prejavu a slobodu médií, 
a vyzýva turecké súdne orgány, aby čo 
najskôr preskúmali a vyriešili tieto prípady; 
zdôrazňuje osobitnú úlohu médií verejnej 
služby pri posilňovaní demokracie 
a vyzýva vládu Turecka, aby zabezpečila 
nezávislosť a udržateľnosť verejnej služby 
v súlade s európskymi normami; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. rozhodne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK) s cieľom 
definitívne ukončiť teroristickú činnosť 
PKK; vyzýva vládu, aby zaviedla potrebné 
reformy zamerané na podporu sociálnych, 
kultúrnych a hospodárskych práv kurdskej 
komunity, okrem iného prostredníctvom 
vzdelávania na kurdských štátnych 
školách, a to na základe primeraných 
konzultácií medzi príslušnými 
zúčastnenými stranami a opozíciou a s 
celkovým cieľom umožniť skutočné 
otvorenie požiadaviek na základné práva 
pre všetkých občanov Turecka; vyjadruje 
znepokojenie nad vysokým počtom 
súdnych konaní proti spisovateľom 
a novinárom, ktorí píšu o kurdskej otázke, 
a nad zadržaním niekoľkých kurdských 
politikov, starostov, členov mestských rád 
a odborových zväzov, právnikov, 
protestujúcich a obhajcov ľudských práv 
v súvislosti so súdnym konaním vo veci 
KCK; vyzýva opozíciu, aby aktívne 
podporovala rokovania a reformy ako 
dôležitý krok prospešný pre tureckú 
spoločnosť ako celok; vyzýva turecké 
orgány a Komisiu, aby úzko spolupracovali 
s cieľom posúdiť, ktoré programy v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci by sa dali 

26. rozhodne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK) s cieľom 
definitívne ukončiť teroristickú činnosť 
PKK; víta skutočnosť, že vzdelávanie 
v kurdskom jazyku je v súčasnosti 
umožnené na súkromných školách, a 
vyzýva vládu, aby zaviedla potrebné 
reformy zamerané na podporu sociálnych, 
kultúrnych a hospodárskych práv kurdskej 
komunity, okrem iného prostredníctvom 
vzdelávania na kurdských štátnych 
školách, a to na základe primeraných 
konzultácií medzi príslušnými 
zúčastnenými stranami a opozíciou a s 
celkovým cieľom umožniť skutočné 
otvorenie požiadaviek na základné práva 
pre všetkých občanov Turecka; žiada 
Turecko, aby podpísalo Európsku chartu 
regionálnych alebo menšinových jazykov 
Rady Európy; vyjadruje znepokojenie nad 
vysokým počtom súdnych konaní proti 
spisovateľom a novinárom, ktorí píšu 
o kurdskej otázke, a nad zadržaním 
niekoľkých kurdských politikov, starostov, 
členov mestských rád a odborových 
zväzov, právnikov, protestujúcich 
a obhajcov ľudských práv v súvislosti so 
súdnym konaním vo veci KCK; vyzýva 
opozíciu, aby aktívne podporovala 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

použiť na podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22; 

rokovania a reformy ako dôležitý krok 
prospešný pre tureckú spoločnosť ako 
celok; vyzýva turecké orgány a Komisiu, 
aby úzko spolupracovali s cieľom posúdiť, 
ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na 
podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. nazdáva sa, že sociálny dialóg a 
zapojenie sociálnych partnerov sú 
predpokladom rozvoja prosperujúcej a 
pluralitnej spoločnosti ako spôsob podpory 
sociálneho a hospodárskeho začleňovania 
do spoločnosti ako takej; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na vzhľadom na odstránenie všetkých 
prekážok skutočného fungovania a 
nerušenej práce odborových zväzov, na 
vytvorenie vnútroštátnej stratégie v oblasti 
zamestnanosti, riešenie neprihlásenej 
práce, rozšírenie pokrytia mechanizmov 
sociálnej ochrany a zvýšenie miery 
zamestnanosti žien a ľudí so zdravotným 
postihnutím; berie na vedomie 
vykonávanie nového právneho predpisu o 
právach odborových zväzov vo verejnom 
aj súkromnom sektore, najmä v malých a 
stredných podnikoch, a vyzýva Turecko, 
aby sa maximálne usilovalo o zosúladenie 
tohto zákona s normami MOP; zdôrazňuje 
význam otvorenia kapitoly 19 o sociálnej 
politike a zamestnanosti; 

28. nazdáva sa, že sociálny dialóg a 
zapojenie sociálnych partnerov sú 
predpokladom rozvoja prosperujúcej a 
pluralitnej spoločnosti ako spôsob podpory 
sociálneho a hospodárskeho začleňovania 
do spoločnosti ako takej; zdôrazňuje 
význam ďalšieho pokroku v oblasti 
sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä 
na vzhľadom na odstránenie všetkých 
prekážok skutočného fungovania a 
nerušenej práce odborových zväzov, najmä 
v malých a stredných podnikoch, na 
vytvorenie vnútroštátnej stratégie v oblasti 
zamestnanosti, riešenie neprihlásenej 
práce, rozšírenie pokrytia mechanizmov 
sociálnej ochrany a zvýšenie miery 
zamestnanosti žien a ľudí so zdravotným 
postihnutím; berie na vedomie 
vykonávanie nového právneho predpisu o 
právach odborových zväzov vo verejnom 
aj súkromnom sektore a vyzýva Turecko, 
aby sa maximálne usilovalo o zosúladenie 
tohto zákona s normami MOP; zdôrazňuje 
význam otvorenia kapitoly 19 o sociálnej 
politike a zamestnanosti; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. domnieva sa, že vzhľadom na 
strategickú úlohu Turecka ako križovatky 
dodávok energie a zdroja mnohých 
obnoviteľných zdrojov energie by sa mala 
venovať pozornosť úzkej spolupráci medzi 
EÚ a Tureckom v oblasti energetiky a 
dôležitosti otvorenia rokovaní o kapitole 15 
o energetike tak, aby sa zabezpečil 
primeraný regulačný rámec; okrem toho 
zdôrazňuje význam zapojenia Turecka do 
procesu formovania európskej energetickej 
politiky; poukazuje na skutočnosť, že sa 
treba zaoberať otázkami zmeny klímy, 
obnoviteľných zdrojov energie a priorít 
energetickej efektívnosti a v tejto súvislosti 
vyzdvihuje potenciál spolupráce medzi EÚ 
a Tureckom v problematike zelenej 
energie; žiada Komisiu, aby určila ako 
prioritu financovanie projektov pre zdroje 
obnoviteľnej energie, energetickej siete a 
vzájomnej prepojenosti v Turecku; žiada 
Turecko, aby v plnej miere vykonávalo 
predpisy o posudzovaní vplyvu na životné 
prostredie, a to bez výnimky aj pre veľké 
projekty; 

38. domnieva sa, že vzhľadom na 
strategickú úlohu Turecka ako križovatky 
dodávok energie a zdroja mnohých 
obnoviteľných zdrojov energie by sa mala 
venovať pozornosť úzkej spolupráci medzi 
EÚ a Tureckom v oblasti energetiky a 
dôležitosti otvorenia rokovaní o kapitole 15 
o energetike tak, aby sa zabezpečil 
primeraný regulačný rámec; okrem toho 
zdôrazňuje význam zapojenia Turecka do 
procesu formovania európskej energetickej 
politiky; poukazuje na skutočnosť, že sa 
treba zaoberať otázkami zmeny klímy, 
obnoviteľných zdrojov energie a priorít 
energetickej efektívnosti a v tejto súvislosti 
vyzdvihuje potenciál spolupráce medzi EÚ 
a Tureckom v problematike zelenej 
energie; žiada Komisiu, aby určila ako 
prioritu financovanie projektov pre zdroje 
obnoviteľnej energie, energetickej siete a 
vzájomnej prepojenosti v Turecku; žiada 
Turecko, aby v plnej miere vykonávalo 
predpisy o posudzovaní vplyvu na životné 
prostredie, a to bez výnimky aj pre veľké 
projekty; vyzýva Turecko, aby čo najskôr 
uverejnilo svoj cieľ v oblasti zníženia 
emisií skleníkových plynov; berie na 
vedomie vykonávanie zákona č. 6446 
o trhu s elektrickou energiou, ale 
vyjadruje poľutovanie nad zahrnutím 
dočasného článku, ktorým sa povoľuje 
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verejným a privatizovaným výrobcom 
elektrickej energie nesúlad s právnymi 
predpismi o ochrane životného prostredia 
do roku 2018;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

v mene Výboru pre zahraničné veci 
Správa o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc takmer jedenému 
miliónu sýrskych utečencov; žiada 
Turecko, aby dôkladne sledovalo svoje 
hranice v záujme predchádzania vstupu 
bojovníkov a zbraní v prospech skupín, 
ktoré možno spoľahlivo považovať za 
zapojené do systematického porušovania 
ľudských práv alebo skupín, ktoré 
nepresadzujú prechod na demokraciu v 
Sýrii; domnieva sa, že EÚ, Turecko 
a ostatné medzinárodné zainteresované 
strany by sa mali aktívne snažiť rozvíjať 
spoločnú strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie bezodkladného politického 
riešenia v Sýrii a podporu politickej 
a hospodárskej stability v regióne, 
s osobitným dôrazom na Jordánsko, 
Libanon, Irán a Irak; poukazuje najmä na 
zložité podmienky alavitskej komunity 
sýrskych utečencov, ktorí sa uchyľujú do 
okrajových štvrtí veľkých miest a žiada 
Turecko, aby zaručilo, že pomoc sa k nim 
skutočne dostane; poukazuje na význam 
zabezpečenia prístupu populácie utečencov 
k vzdelávaniu a zamestnaniu a zároveň 
vyjadruje obavy z toho, aký sociálny a 
hospodársky dosah budú mať utečenecké 
spoločenstvá na mestá a dediny v blízkosti 
utečeneckých táborov; žiada Komisiu, 
členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, 

40. víta záväzok Turecka poskytnúť 
humanitárnu pomoc takmer jedenému 
miliónu sýrskych utečencov; žiada 
Turecko, aby dôkladne sledovalo svoje 
hranice v záujme predchádzania vstupu 
bojovníkov a zbraní v prospech skupín, 
ktoré možno spoľahlivo považovať za 
zapojené do systematického porušovania 
ľudských práv alebo skupín, ktoré 
nepresadzujú prechod na demokraciu v 
Sýrii; domnieva sa, že EÚ, Turecko 
a ostatné medzinárodné zainteresované 
strany by sa mali aktívne snažiť rozvíjať 
spoločnú strategickú víziu zameranú na 
presadzovanie bezodkladného politického 
a demokratického riešenia v Sýrii 
a podporu politickej a hospodárskej 
stability v regióne, s osobitným dôrazom 
na Jordánsko, Libanon, Irán a Irak; 
poukazuje najmä na zložité podmienky 
alavitskej komunity sýrskych utečencov, 
ktorí sa uchyľujú do okrajových štvrtí 
veľkých miest a žiada Turecko, aby 
zaručilo, že pomoc sa k nim skutočne 
dostane; poukazuje na význam 
zabezpečenia prístupu populácie utečencov 
k vzdelávaniu a zamestnaniu a zároveň 
vyjadruje obavy z toho, aký sociálny a 
hospodársky dosah budú mať utečenecké 
spoločenstvá na mestá a dediny v blízkosti 
utečeneckých táborov; žiada Komisiu, 
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aby úzko spolupracovali s Tureckom pri 
poskytovaní pomoci populácii utečencov; 

členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, 
aby úzko spolupracovali s Tureckom pri 
poskytovaní pomoci populácii utečencov; 

Or. en 

 
 


