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10. 3. 2014 B7-0241/12 

Pozměňovací návrh  12 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijtenza Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013  

Návrh usnesení 

Právní východisko 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na rámec pro jednání 

s Tureckem ze dne 3. října 2005, 

– s ohledem na rámec pro jednání 

s Tureckem ze dne 3. října 2005 

a prohlášení Evropského společenství 
a jeho členských států ze dne 21. září 
2005, 

Or. en 
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10. 3. 2014 B7-0241/13 

Pozměňovací návrh  13 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 

Jacky Hénin, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijtenza Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyjadřuje své znepokojení nad útoky 
na úřady politických stran, zejména HDP, 
před komunálními volbami v březnu 
2014; 

Or. en 



 

AM\1022800CS.doc  PE529.640v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

10. 3. 2014 B7-0241/14 

Pozměňovací návrh  14 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 

Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijtenza Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyjadřuje své znepokojení nad 
nedávnými prohlášeními tureckého 
předsedy vlády, že by mohl zpřísnit 
stávající zákon o internetu a zakázat 
Facebook a YouTube; 

Or. en 
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10. 3. 2014 B7-0241/15 

Pozměňovací návrh  15 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijtenza Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
projednávání kapitol 23 (soudnictví 
a základní práva) a 24 (spravedlnost 
a vnitřní věci) bylo zahájeno 
v počátečních fázích vyjednávacího 
procesu a uzavřeno je na jeho konci; 
poukazuje na to, že tento postup by byl 
v souladu s novým přístupem Komise vůči 
novým kandidátským zemím; připomíná, 
že projednávání těchto kapitol je 
podmíněno splněním podmínek 
stanovených v rámci oficiálních měřítek, 
a zdůrazňuje, že pokud by Turecku byla 
pro zahájení jednání o kapitolách 23 a 24 
poskytnuta oficiální měřítka, poskytl by se 
mu tím jasný návod postupu při 
reformním procesu, který by tím byl 
současně oživen, a především by se 
reformní proces v Turecku jasně zakotvil 
na základě evropských norem a se 
zvláštním ohledem na soudnictví; vyzývá 
proto Radu, aby se znovu pokusila 
o poskytnutí oficiálních měřítek a aby 
poté, co Turecko kritéria splní, usilovalo 
o otevření kapitol 23 a 24; vyzývá 
Turecko, aby v tomto ohledu co nejvíce 
spolupracovalo; vyzývá Komisi, aby 
bezodkladně prosazovala další dialog 
a spolupráci s Tureckem v oblasti 
soudnictví a základních práv 
a spravedlnosti a vnitřních věcí v rámci 

vypouští se 
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„pozitivní agendy“; 

Or. en 
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10. 3. 2014 B7-0241/16 

Pozměňovací návrh  16 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. odsuzuje skutečnost, že policie 
potlačila shromáždění žen, které 
zorganizovala platforma „Stop vraždám 
žen“ dne 8. března, na Mezinárodní den 
žen, mimo parku Gezi v Istanbulu; 

Or. en 
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10. 3. 2014 B7-0241/17 

Pozměňovací návrh  17 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

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 

26. důrazně podporuje vládní iniciativu 

spočívající ve snaze nalézt řešení kurdské 

otázky prostřednictví jednání s PKK za 

účelem dosažení spravedlivého 
a mírového řešení; 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 
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realizovaných v rámci nástroje předvstupní 

pomoci (NPP) by bylo v rámci 

projednávání kapitoly 22 možné využít na 

podporu udržitelného rozvoje na 

jihovýchodě; 

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 B7-0241/18 

Pozměňovací návrh  18 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

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, 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, zejména pokud jde 
o právo na stávku a právo na kolektivní 
vyjednávání; poukazuje na skutečnost, že 
je důležité otevřít kapitolu 19 týkající se 

sociální politiky a zaměstnanosti; 

Or. en 
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10. 3. 2014 B7-0241/19 

Pozměňovací návrh  19 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. opakuje svou silnou podporu 

znovusjednocení Kypru na základě 

životaschopného urovnání, jež bude 

spravedlivé vůči oběma komunitám, a vítá 

v této souvislosti společné prohlášení 

vedoucích představitelů obou komunit 

o opětovném zahájení rozhovorů 

o znovusjednocení Kypru, stejně jako 

závazek obou stran k nalezení řešení 

vycházejícího z dvoukomunitního 

a dvouzónového federálního uspořádání 

založeného na politické rovnosti a k tomu, 

aby měl sjednocený Kypr jako člen OSN 

a EU jedinou mezinárodní právní 

subjektivitu, jedinou státní svrchovanost 

a jediné občanství sjednoceného Kypru; 

vítá závazek obou stran vytvořit pozitivní 

atmosféru s cílem zajistit úspěch rozhovorů 

a přijmout opatření na budování důvěry, 

jež by podporovala vyjednávací proces; 

žádá Turecko, aby aktivně podpořilo tato 

jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 

komplexní a životaschopné řešení pod 

záštitou generálního tajemníka OSN 

a v souladu s příslušnými rezolucemi Rady 

bezpečnosti OSN; vyzývá Turecko, aby 

začalo stahovat své ozbrojené síly z Kypru 

a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 

OSN č. 550 (1984) předalo uzavřenou část 

města Famagusta Organizaci spojených 

31. opakuje svou silnou podporu 

znovusjednocení Kypru na základě 

životaschopného urovnání, jež bude 

spravedlivé vůči oběma komunitám, a vítá 

v této souvislosti společné prohlášení 

vedoucích představitelů obou komunit 

o opětovném zahájení rozhovorů 

o znovusjednocení Kypru, stejně jako 

závazek obou stran k nalezení řešení 

vycházejícího z dvoukomunitního 

a dvouzónového federálního uspořádání 

založeného na politické rovnosti a k tomu, 

aby měl sjednocený Kypr jako člen OSN 

a EU jedinou mezinárodní právní 

subjektivitu, jedinou státní svrchovanost 

a jediné občanství sjednoceného Kypru; 

vítá závazek obou stran vytvořit pozitivní 

atmosféru s cílem zajistit úspěch rozhovorů 

a přijmout opatření na budování důvěry, 

jež by podporovala vyjednávací proces; 

žádá Turecko, aby aktivně podpořilo tato 

jednání, jejichž cílem je spravedlivé, 

komplexní a životaschopné řešení pod 

záštitou generálního tajemníka OSN 

a v souladu s příslušnými rezolucemi Rady 

bezpečnosti OSN a mezinárodním 
právem; vyzývá Turecko, aby začalo 

stahovat své ozbrojené síly z Kypru 

a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 

OSN č. 550 (1984) předalo uzavřenou část 
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národů; vyzývá Kyperskou republiku, aby 
pod dohledem celních orgánů EU otevřela 
přístav ve Famagustě, a podpořila tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 

rozřešení probíhajících jednání 

o znovusjednocení a umožnila kyperským 
Turkům obchodovat přímo a podle práva 

přijatelného pro všechny strany; bere na 

vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 

výše uvedených otázek; 

města Famagusta Organizaci spojených 

národů; připomíná návrh Kyperské 
republiky otevřít zároveň pod záštitou EU 
přístav ve Famagustě, a podpořit tak 
pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému 

rozřešení probíhajících jednání 

o znovusjednocení a umožnila oběma 
komunitám obchodovat přímo a podle 

práva přijatelného pro všechny strany; bere 

na vědomí návrhy kyperské vlády na řešení 

výše uvedených otázek; 

Or. en 
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10. 3. 2014 B7-0241/20 

Pozměňovací návrh  20 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. opakuje svou podporu rezolucím 
Rady bezpečnosti OSN týkajícím se 
demilitarizace Kypru, a zejména rezoluci 
1251, která zdůrazňuje „význam případné 
demilitarizace Kyperské republiky jako 
jednoho z cílů v rámci celkového 
komplexního urovnání“;  

Or. en 



 

AM\1022800CS.doc  PE529.640v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

10. 3. 2014 B7-0241/21 

Pozměňovací návrh  21 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 31 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31b. vyjadřuje politování nad tureckou 
politikou usídlování a vyzývá Turecko, 
aby zastavilo další usídlování tureckých 
občanů na Kypru, protože je v rozporu 
se Ženevskou úmluvou a se zásadami 
mezinárodního práva, neboť mění 
demografickou rovnováhu na ostrově 
a brání tomu, aby bylo v budoucnu 
nalezeno řešení; 

Or. en 
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10. 3. 2014 B7-0241/22 

Pozměňovací návrh  22 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

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 

3. vyzývá turecké a evropské orgány, aby 
zajistily lidská práva migrantů a účinnou 
mezinárodní ochranu žadatelů o azyl 
a uprchlíků; vyzývá EU, aby Turecku 
v tomto ohledu poskytla plnou technickou 
a finanční podporu, a vyzývá Turecko, aby 
v plném rozsahu provádělo Ženevskou 
úmluvu z roku 1951 a její protokol z roku 
1967; 
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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; 

Or. en 
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10. 3. 2014 B7-0241/23 

Pozměňovací návrh  23 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

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 by 

měl být zvážen význam otevření jednání 

o kapitole 15 o energetice za předpokladu, 
že se Turecko nejdřív zaváže plně 
respektovat svrchovaná práva všech 
členských států, včetně práva Kyperské 
republiky na výlučnou ekonomickou zónu 
v souladu s úmluvou Organizace 
spojených národů o mořském právu 
(UNCLOS), zdržet se všech forem hrozeb 
vůči Kyperské republice, jakož i dodržovat 
povinností stanovené v rámci pro jednání, 
pokud jde o dobré sousedské vztahy 
a mírové řešení sporů; 
 

Or. en 
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10. 3. 2014 B7-0241/24 

Pozměňovací návrh  24 

Rina Ronja Kari, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vítá demokratizační balíček, který 

předložila vláda dne 30. září 2013, 
a vyzývá vládu, aby jeho ustanovení rychle 
a v plné míře provedla, aby při přípravě 
prováděcích předpisů náležitě konzultovala 
s opozicí a příslušnými organizacemi 

občanské společnosti a aby pokračovala ve 
svých reformních snahách o změnu 
volebního systému (včetně snížení 10% 

hranice pro zastoupení v národním 

shromáždění) a o patřičné zapojení všech 
složek turecké společnosti s cílem upevnit 

demokracii a lépe zohlednit stávající 
pluralismus v zemi; zdůrazňuje, že je 

naléhavě nutné zavést komplexní 

antidiskriminační právní předpisy a zřídit 

antidiskriminační radu prosazující rovnost 

občanů; vyzývá proto vládu, aby zajistila, 

že právní předpisy týkající se trestných 

činů z nenávisti budou chránit všechny 

občany a komunity, včetně lesbických žen, 

gayů, bisexuálů a transsexuálů; vyzývá 

vládu, aby bezodkladně podnikla kroky ke 

zlepšení práv komunity alavitů; vyzývá 

k dalšímu úsilí o odstranění diskriminace, 

které čelí romská menšina, a rovněž 

o zvýšení zaměstnatelnosti jejích členů 

a omezení předčasného ukončování školní 

docházky; 

11. bere na vědomí demokratizační 

balíček, který předložila vláda dne 30. září 

2013; vyzývá vládu, aby potvrdila své 
odhodlání ke skutečné reformě tím, že 
jeho ustanovení provede rychle a v plné 
míře a při přípravě prováděcích předpisů 
bude náležitě konzultovat se všemi 
opozičními stranami a příslušnými 

organizacemi občanské společnosti, 
především odborovým hnutím; dále vyzývá 
vládu, aby rychle zrevidovala volební 
systém, jelikož se jedná o hlavní 
požadavek opozičních stran v Turecku 
(včetně snížení 10% hranice pro zastoupení 

v národním shromáždění na 5 % či 
dokonce odstranění hranice), a aby 
zapojila všechny složky turecké společnosti 
s cílem upevnit demokratická práva a lépe 
zohlednit stávající pluralismus v zemi, 
mimo jiné zavedením výuky v jiných 
jazycích než v turečtině jak ve státních, 
tak v nestátních školách; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné zavést komplexní 

antidiskriminační právní předpisy a zřídit 

antidiskriminační radu prosazující rovnost 

občanů; vyzývá proto vládu, aby zajistila, 

že právní předpisy týkající se trestných 

činů z nenávisti budou chránit všechny 

občany a komunity, včetně lesbických žen, 

gayů, bisexuálů a transsexuálů; vyzývá 

vládu, aby bezodkladně podnikla kroky ke 
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zlepšení práv komunity alavitů; vyzývá 

k dalšímu úsilí o odstranění diskriminace, 

které čelí romská menšina, a rovněž 

o zvýšení zaměstnatelnosti jejích členů 

a omezení předčasného ukončování školní 

docházky; 

Or. en 

 

 


