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

Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

väliskomisjoni nimel 
Türgi 2013. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 4 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse Türgiga peetavate 
läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 
3. oktoobril 2005. aastal, 

– võttes arvesse Türgiga peetavate 
läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 
3. oktoobril 2005. aastal, ning Euroopa 
Ühenduse ja selle liikmesriikide 21. 
septembri 2005. aasta deklaratsiooni, 

Or. en 
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Türgi 2013. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  10 a. väljendab muret seoses erakondade, 
eriti HDP kontorite ründamisega 2014. 
aasta märtsis toimuvate kohalike 
omavalitsuste valimiste eel; 

Or. en 
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Punkt 16 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 a. väljendab muret seoses Türgi 
peaministri hiljutiste avaldustega, et ta 
võib minna Interneti suhtes praegu 
kehtivast seadusest kaugemale ning 
keelustada Facebook'i ja Youtube'i; 

Or. en 
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Ria Oomen-Ruijten 
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Punkt 23 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. kinnitab, kui tähtis on avada 23. 
peatükk (õigussüsteem ja põhiõigused) 
ning 24. peatükk (justiits- ja siseasjad) 
läbirääkimiste protsessi alguses ja sulgeda 
selle lõpul; rõhutab, et see oleks kooskõlas 
komisjoni uue, uusi kandidaatriike 
puudutava käsitusega; tuletab meelde, et 
nende peatükkide avamine põhineb 
ametlikes võrdlusalustes määratletud 
tingimuste täitmisel, ja rõhutab seetõttu, 
et ametlike võrdlusaluste teatavaks 
tegemine Türgile 23. ja 24. peatüki 
avamise ajaks annaks reformiprotsessile 
hoogu ja selge tegevuskava ning pakuks 
eeskätt Euroopa standarditel põhineva 
selge pidepunkti, milles eritähelepanu on 
kohtusüsteemil; palub seetõttu nõukogul 
teha uusi jõupingutusi ametlike 
võrdlusaluste edastamiseks ning, kui 
kehtestatud kriteeriumid on täidetud, 23. 
ja 24. peatüki avamiseks; kutsub Türgit 
üles sellel eesmärgil võimalikult tihedat 
koostööd tegema; palub komisjonil 
edendada viivitamata edasist dialoogi ja 
koostööd Türgiga kohtu- ja põhiõiguste 
vallas ning nn positiivse tegevuskava 
raames justiits- ja siseasjades; 

välja jäetud 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

väliskomisjoni nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  25 a. mõistab hukka politsei poolt toime 
pandud repressioonid naiste mõrvamiste 
lõpetamise eest võitleva platvormi („We 
Will Stop the Murders of Women”) poolt 
8. märtsil – rahvusvahelisel naistepäeval – 
Istanbuli Gezi pargist väljaspool 
korraldatud naiste meeleavalduse suhtes; 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
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Ria Oomen-Ruijten 

väliskomisjoni nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. toetab jõuliselt valitsuse algatust 
lahendada kurdide küsimus läbirääkimiste 
teel Kurdistani Töölisparteiga (PKK), et 
lõpetada otsustavalt PKK terroristlik 
tegevus; ergutab valitsust kehtestama 
vajalikke reforme, mille eesmärk on 
edendada kurdi kogukonna sotsiaalseid, 
kultuurilisi ja majanduslikke õigusi, sh 
kurdikeelse hariduse andmise abil riiklikes 
koolides, mida tuleks teha asjakohaste 
konsultatsioonide põhjal asjaomaste 
sidusrühmade ja opositsiooniga ning 
üldisel eesmärgil avada reaalselt kõigi 
Türgi kodanike jaoks võimalus teostada 
oma põhiõigusi; väljendab muret suure 
arvu kohtuasjade pärast, mis on algatatud 
kurdide küsimusest kirjutanud kirjanike ja 
ajakirjanike vastu, ning mitmete kurdi 
poliitikute, linnapeade ja kohalike 
volikogude liikmete, ametiühingutegelaste, 
juristide, meeleavaldajate ja inimõiguste 
kaitsjate vahistamise pärast seoses KCK 
kohtuprotsessiga; palub opositsioonil 
aktiivselt toetada läbirääkimisi ja reforme 
kui olulist sammu, mis toob kasu Türgi 
ühiskonnale tervikuna; palub Türgi 
ametivõimudel ja Euroopa Komisjonil teha 
tihedat koostööd, et hinnata, milliseid 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
programme võiks kasutada selleks, et 

26. toetab jõuliselt valitsuse algatust 
lahendada kurdide küsimus läbirääkimiste 
teel Kurdistani Töölisparteiga (PKK), et 
jõuda õiglase ja rahumeelse lahenduseni; 
ergutab valitsust kehtestama vajalikke 
reforme, mille eesmärk on edendada kurdi 
kogukonna sotsiaalseid, kultuurilisi ja 
majanduslikke õigusi, sh kurdikeelse 
hariduse andmise abil riiklikes koolides, 
mida tuleks teha asjakohaste 
konsultatsioonide põhjal asjaomaste 
sidusrühmade ja opositsiooniga ning 
üldisel eesmärgil avada reaalselt kõigi 
Türgi kodanike jaoks võimalus teostada 
oma põhiõigusi; väljendab muret suure 
arvu kohtuasjade pärast, mis on algatatud 
kurdide küsimusest kirjutanud kirjanike ja 
ajakirjanike vastu, ning mitmete kurdi 
poliitikute, linnapeade ja kohalike 
volikogude liikmete, ametiühingutegelaste, 
juristide, meeleavaldajate ja inimõiguste 
kaitsjate vahistamise pärast seoses KCK 
kohtuprotsessiga; palub opositsioonil 
aktiivselt toetada läbirääkimisi ja reforme 
kui olulist sammu, mis toob kasu Türgi 
ühiskonnale tervikuna; palub Türgi 
ametivõimudel ja Euroopa Komisjonil teha 
tihedat koostööd, et hinnata, milliseid 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
programme võiks kasutada selleks, et 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

edendada 22. peatüki läbirääkimiste raames 
jätkusuutlikku arengut kagus; 

edendada 22. peatüki läbirääkimiste raames 
jätkusuutlikku arengut kagus; 

Or. en 
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Punkt 28 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka ja 
pluralistliku ühiskonna arenemiseks ülimalt 
vajalikud, et edendada üldiselt ühiskonna 
sotsiaalset ja majanduslikku kaasamist; 
rõhutab edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige et kõrvaldada kõik takistused 
ametiühingute mõjusa ja tõketeta 
toimimise teelt, kehtestada riiklik 
tööhõivestrateegia, lahendada 
deklareerimata töö probleem, laiendada 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
ning suurendada naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra; märgib ametiühingute 
õigusi käsitlevate uute õigusaktide 
rakendamist nii avalikus kui ka erasektoris, 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, ja palub Türgil teha kõik 
jõupingutused oma õigusaktide ILO 
standarditega täielikuks kooskõlla 
viimiseks; toonitab, kui oluline on avada 
sotsiaalpoliitikat ja tööhõivet käsitlev 19. 
peatükk; 

28. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja 
sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka ja 
pluralistliku ühiskonna arenemiseks ülimalt 
vajalikud, et edendada üldiselt ühiskonna 
sotsiaalset ja majanduslikku kaasamist; 
rõhutab edasiste edusammude tähtsust 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive valdkonnas, 
eelkõige et kõrvaldada kõik takistused 
ametiühingute mõjusa ja tõketeta 
toimimise teelt, kehtestada riiklik 
tööhõivestrateegia, lahendada 
deklareerimata töö probleem, laiendada 
sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala 
ning suurendada naiste ja puuetega isikute 
tööhõive määra; märgib ametiühingute 
õigusi käsitlevate uute õigusaktide 
rakendamist nii avalikus kui ka erasektoris, 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, ja palub Türgil teha kõik 
jõupingutused oma õigusaktide ILO 
standarditega täielikuks kooskõlla 
viimiseks, eelkõige streigiõiguse ja 
kollektiivläbirääkimiste õiguse osas; 
toonitab, kui oluline on avada 
sotsiaalpoliitikat ja tööhõivet käsitlev 19. 
peatükk; 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0241/2014 
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Türgi 2013. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. kinnitab veel kord oma tugevat toetust 
Küprose taasühinemisele mõlema 
kogukonna jaoks õiglase ja elujõulise 
kokkuleppe alusel ning peab sellega seoses 
tervitatavaks nende kahe kogukonna 
liidrite ühisdeklaratsiooni alustada Küprose 
taasühinemise alaseid läbirääkimisi ning 
mõlema poole lubadust saavutada 
lahendus, mis põhineb poliitiliselt võrdse 
kahe kogukonna ja kahe tsooni 
föderatsioonil ning sellel, et Küpros kui 
ÜRO ja ELi liige on üksainus 
rahvusvaheline juriidiline isik, üksainus 
riik ja seal on üksainus ühinenud Küprose 
kodakondsus; kiidab heaks mõlema poole 
lubaduse luua positiivne õhkkond, et 
tagada läbirääkimiste õnnestumine, ning 
usaldust loovad meetmed läbirääkimiste 
toetamiseks; palub Türgil neid 
läbirääkimisi aktiivselt toetada, et leida 
ÜRO peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja 
elujõuline lahendus; palub Türgil alustada 
oma vägede väljatoomist Küproselt ja 
tagastada Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 
(1984); palub Küprose Vabariigil avada 
ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, 

31. kinnitab veel kord oma tugevat toetust 
Küprose taasühinemisele mõlema 
kogukonna jaoks õiglase ja elujõulise 
kokkuleppe alusel ning peab sellega seoses 
tervitatavaks nende kahe kogukonna 
liidrite ühisdeklaratsiooni alustada Küprose 
taasühinemise alaseid läbirääkimisi ning 
mõlema poole lubadust saavutada 
lahendus, mis põhineb poliitiliselt võrdse 
kahe kogukonna ja kahe tsooni 
föderatsioonil ning sellel, et Küpros kui 
ÜRO ja ELi liige on üksainus 
rahvusvaheline juriidiline isik, üksainus 
riik ja seal on üksainus ühinenud Küprose 
kodakondsus; kiidab heaks mõlema poole 
lubaduse luua positiivne õhkkond, et 
tagada läbirääkimiste õnnestumine, ning 
usaldust loovad meetmed läbirääkimiste 
toetamiseks; palub Türgil neid 
läbirääkimisi aktiivselt toetada, et leida 
ÜRO peasekretäri egiidi all ja kooskõlas 
asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonide ning rahvusvahelise 
õigusega õiglane, igakülgne ja elujõuline 
lahendus; palub Türgil alustada oma 
vägede väljatoomist Küproselt ja tagastada 
Famagusta isoleeritud piirkond ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 550 (1984); tuletab meelde 
Küprose Vabariigi ettepanekut avada 
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et toetada taasühendamise läbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
Küprose türklastel kaubelda vahetult ning 
kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul viisil; 
võtab teadmiseks Küprose valitsuse 
ettepanekud nende küsimustega tegelemise 
kohta; 

samal ajal ELi egiidi all Famagusta sadam, 
et toetada taasühendamise läbirääkimiste 
edukaks lõpuleviimiseks vajalikku 
positiivset õhkkonda ja võimaldada 
mõlemal kogukonnal kaubelda vahetult 
ning kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul 
viisil; võtab teadmiseks Küprose valitsuse 
ettepanekud nende küsimustega tegelemise 
kohta; 

Or. en 
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Punkt 31 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  31 a. kinnitab oma toetust ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonidele, 
millega nähakse ette Küprose 
demilitariseerimine, ja eelkõige 
resolutsioonile 1251, milles rõhutatakse 
Küprose Vabariigi lõpliku 
demilitariseerimise tähtsust kui eesmärki 
üldise ja igakülgse lahenduse kontekstis;  
 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  31 b. taunib Türgi asunduspoliitikat ja 
kutsub Türgit üles hoiduma Türgi 
kodanike uute asunduste loomisest 
Küprosel, mis on vastuolus Genfi 
konventsiooni ja rahvusvahelise õiguse 
põhimõtetega ning mis muudab 
demograafilist tasakaalu saarel ja takistab 
lahenduse leidmist tulevikus; 

Or. en 
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Punkt 3 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. peab tervitatavaks ELi ja Türgi vahelise 
tagasivõtulepingu allkirjastamist ning 
viisanõude kaotamise alase dialoogi 
alustamist 16. detsembril 2013. aastal; 
rõhutab, et tähtis on vastastikuse 
mõistmise saavutamine Türgi ja ELi vahel 
selles osas, kui olulised on mõlema 
osapoole jaoks tagasivõtuleping ja 
viisanõude kaotamise tegevuskava; nõuab 
sellega seoses, et EL annaks Türgile 
tagasivõtulepingu rakendamiseks 
igakülgset tehnilist ja rahalist abi ning et 
Türgi seaks sisse piisavad meetmed 
selleks, et pakkuda varjupaigataotlejatele 
mõjusat rahvusvahelist kaitset ja tagada 
migrantide inimõiguste austamine; on 
seisukohal, et rände haldamise 
peadirektoraadi loomine ning 
välismaalasi ja rahvusvahelist kaitset 
käsitleva seaduse rakendamine on 
esimeseks positiivseks sammuks selles 
suunas; tuletab meelde, et Türgi on üks 
peamisi ELi saabuvate ebaseaduslike 
sisserändajate transiidiriike, ning rõhutab 
tagasivõtulepingu kiire ratifitseerimise ja 
selle tulemusliku rakendamise olulisust 
kõigi liikmesriikide jaoks; kutsub Türgit 
üles olemasolevaid kahepoolseid 
tagasivõtulepinguid täielikult ja tõhusalt 
rakendama; rõhutab selget kasu, mida 

3. palub Türgi ja Euroopa ametivõimudel 
tagada migrantide inimõigused ning 
varjupaigataotlejate ja pagulaste tõhus 
rahvusvaheline kaitse; palub ELil anda 
selles küsimuses Türgile igakülgset 
tehnilist ja rahalist abi ning palub Türgil 
täielikult rakendada 1951. aasta Genfi 
konventsiooni ja selle 1967. aasta 
protokolli; 
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annab ELi juurdepääsu lihtsustamine 
äriinimestele, teadlastele, üliõpilastele ja 
kodanikuühiskonna esindajatele, ning 
kutsub Türgit ja komisjoni üles dialoogiga 
edasi minema, et teha olulisi edusamme 
viisanõude kaotamise suunas; 

Or. en 
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Punkt 38 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. on veendunud, et arvestades Türgi 
strateegilist rolli energiakeskusena ja 
rohkete taastuvenergia ressursside 
allikana, tuleks kaaluda ELi ja Türgi 
vahelise tihedama koostöö tegemist 
energia vallas ja seda, kui tähtis on 
energiat käsitleva 15. peatüki avamine 
asjakohase regulatiivse raamistiku 
tagamiseks; rõhutab ka, kui oluline on 
kaasata Türgi Euroopa energiapoliitika 
kujundamisse; rõhutab asjaolu, et 
tegeleda tuleb kliimamuutuse ning 
taastuvenergia ja energiatõhususe 
prioriteetidega, ja toonitab sellega seoses 
ELi ja Türgi vahelise koostöö võimalusi 
rohelise energia küsimustes; palub 
komisjonil seada esmatähtsale kohale 
rahastamine taastuvenergiaprojektidele, 
energiavõrgule ja võrkude vastastikusele 
seotavusele Türgis; palub Türgil 
rakendada täielikult keskkonnamõju 
hindamist käsitlevaid õigusakte, ilma et 
suurte projektide puhul tehtaks erandeid; 

38. on veendunud, et arvestades Türgi 
strateegilist rolli energiakeskusena, tuleks 
kaaluda seda, kui tähtis on energiat 
käsitleva 15. peatüki avamine tingimusel, 
et Türgi võtab kõigepealt kohustuse 
austada täielikult kõigi liikmesriikide, k.a 
Küprose Vabariigi suveräänseid õigusi 
majandusvööndile vastavalt Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsioonile, hoiduda igasugustest 
ähvardustest Küprose Vabariigi vastu 
ning järgida läbirääkimiste raamistikus 
sätestatud kohustusi seoses heanaaberlike 
suhete ja vaidluste rahumeelse 
lahendamisega; 
 

Or. en 
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Punkt 11 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. väljendab heameelt valitsuse 30. 
septembril 2013. aastal esitatud 
demokratiseerimise paketi üle ning kutsub 
valitsust üles seda kiiresti ja täielikult 
rakendama, konsulteerima rakendusaktide 
väljatöötamisel nõuetekohaselt 
opositsiooni ja asjakohaste 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
ning jätkama oma reformipüüdlusi 
valimissüsteemi muutmiseks (sh 10 %-lise 
valimiskünnise langetamiseks) ja Türgi 
ühiskonna kõigi rühmade asjakohaseks 
kaasamiseks, et tugevdada demokraatiat ja 
paremini peegeldada riigis leiduvat 
pluralismi; rõhutab pakilist vajadust 
kõikehõlmavate diskrimineerimisvastaste 
õigusaktide järele ning 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse ameti loomise järele; 
palub valitsusel seetõttu tagada, et 
vihakuritegusid käsitlevad õigusaktid 
kaitseksid kõiki kodanikke ja kogukondi, 
sh lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja 
intersoolisi inimesi; kutsub valitsust üles 
rakendama viivitamata meetmeid aleviitide 
kogukonna õiguste parandamiseks; nõuab 
täiendavaid jõupingutusi roma vähemuse 
diskrimineerimise vastu võitlemiseks ning 
tööalase konkurentsivõime suurendamiseks 
ja koolist väljalangemise määra 
vähendamiseks; 

11. võtab teadmiseks valitsuse 30. 
septembril 2013. aastal esitatud 
demokratiseerimise paketi; kutsub valitsust 
üles kinnitama oma pühendumist 
tegelikele reformidele seda kiiresti ja 
täielikult rakendades ning nõuetekohaselt 
konsulteerima rakendusaktide 
väljatöötamisel kõigi 
opositsioonierakondade ja asjakohaste 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
eriti ametiühinguliikumisega; kutsub 
lisaks valitsust üles valimissüsteemi kiirelt 
läbi vaatama, kuna see on Türgi 
opositsioonierakondade keskne nõudmine 
(sh 10 %-lise valimiskünnise langetamine 
5 %-le või isegi künnise kaotamine), ja 
kaasama Türgi ühiskonna kõik rühmad, et 
tugevdada demokraatlikke õigusi ja 
paremini peegeldada riigis leiduvat 
pluralismi, lubades muu hulgas õpetada 
nii era- kui ka riigikoolides teistes keeltes 
peale türgi keele; rõhutab pakilist vajadust 
kõikehõlmavate diskrimineerimisvastaste 
õigusaktide järele ning 
diskrimineerimisvastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse ameti loomise järele; 
palub valitsusel seetõttu tagada, et 
vihakuritegusid käsitlevad õigusaktid 
kaitseksid kõiki kodanikke ja kogukondi, 
sh lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja 
intersoolisi inimesi; kutsub valitsust üles 
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rakendama viivitamata meetmeid aleviitide 
kogukonna õiguste parandamiseks; nõuab 
täiendavaid jõupingutusi roma vähemuse 
diskrimineerimise vastu võitlemiseks ning 
tööalase konkurentsivõime suurendamiseks 
ja koolist väljalangemise määra 
vähendamiseks; 

Or. en 

 
 


