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10.3.2014 B7-0241/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

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

Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

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

Návrh uznesenia 

Citácia 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na rokovací rámec 
pre Turecko z 3. októbra 2005, 

– so zreteľom na rokovací rámec pre 
Turecko z 3. októbra 2005 a vyhlásenie 
Európskeho spoločenstva a jeho 
členských štátov z 21. septembra 2005, 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

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

Jacky Hénin, Paul Murphy 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. vyjadruje znepokojenie nad útokmi 
na kancelárie politických strán, najmä 
HDP, v predvolebnom období pred 
komunálnymi voľbami v marci 2014; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

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

Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. vyjadruje znepokojenie nad 
nedávnymi vyjadreniami tureckého 
premiéra, že by mohol ísť nad rámec 
jestvujúcich právnych predpisov 
týkajúcich sa internetu a zakázať 
Facebook a YouTube; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

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

Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. potvrdzuje význam otvorenia kapitoly 
23 (súdnictvo a základné práva) a kapitoly 
24 (spravodlivosť a vnútorné veci) v ranej 
fáze procesu rokovaní a uzavretia týchto 
kapitol na konci procesu; zdôrazňuje, že 
by to bolo v súlade s novým prístupom 
Komisie k novým kandidátskym štátom; 
pripomína, že otvorenie týchto kapitol 
vychádza zo splnenia podmienok 
uvedených v oficiálnych kritériách a 
zdôrazňuje preto, že poskytnutie 
oficiálnych kritérií pre otvorenie kapitoly 
23 a kapitoly 24 by zabezpečilo jasný plán 
reformného procesu a povzbudilo by ho, 
no predovšetkým by zabezpečilo 
jednoznačné zakotvenie reformného 
procesu v Turecku na základe európskych 
noriem s osobitným dôrazom na 
súdnictvo; vyzýva preto Radu, aby 
opätovne vyvinula úsilie o to, aby boli 
konečne, na základe splnenia stanovených 
kritérií, poskytnuté oficiálne kritéria pre 
otvorenie kapitol 23 a 24; vyzýva Turecko, 
aby v tomto smere čo najviac 
spolupracovalo; vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne podporila prehĺbenie dialógu 
a spolupráce s Tureckom v oblastiach 
súdnictva a základných práv a 
spravodlivosti a vnútorných vecí v rámci 
pozitívnej agendy; 

vypúšťa sa 
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Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  25a. odsudzuje útlak polície voči 
mobilizácii žien, ktorú zorganizovala 
platforma s názvom Zastavíme vrahov 
žien dňa 8. marca v medzinárodný deň 
žien pri parku Gezi v Istanbule; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

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

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 

26. rozhodne podporuje iniciatívu vlády 
zameranú na vyriešenie kurdského 
problému na základe rokovaní so Stranou 
kurdských pracujúcich (PKK) s cieľom 
dospieť k spravodlivému a mierovému 
riešeniu; 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 
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nástroja predvstupovej pomoci by sa dali 
použiť na podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 
22; 

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 B7-0241/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

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

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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, 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, najmä 
právom na štrajk a právom na kolektívne 
vyjednávanie; zdôrazňuje význam 
otvorenia kapitoly 19 o sociálnej politike 
a zamestnanosti; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

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

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. potvrdzuje svoju rozhodnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru na základe 
spravodlivého a schodného riešenia pre obe 
spoločenstvá a v tejto súvislosti víta 
spoločné vyhlásenie lídrov oboch 
spoločenstiev, ktoré vydali pri obnovení 
rokovaní o znovuzjednotení Cypru, ako aj 
záväzok oboch strán prijať riešenie 
založené na federácií dvoch spoločenstiev 
a dvoch zón, ktoré sú politicky 
rovnocenné, a ktoré zjednotenému Cypru 
ako členovi OSN a EÚ poskytne jednu 
medzinárodnú právnu subjektivitu, jednu 
suverenitu a jedno spoločné cyperské 
občianstvo; oceňuje záväzok oboch strán 
vytvárať pozitívnu atmosféru zaručujúcu 
úspešnosť rokovaní, ako aj opatrenia na 
tvorbu dôvery pri podpore rokovacieho 
procesu; žiada Turecko, aby aktívne 
podporovalo rokovania zamerané na 
spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN; 
vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 

31. potvrdzuje svoju rozhodnú podporu 
opätovnému zjednoteniu Cypru na základe 
spravodlivého a schodného riešenia pre obe 
spoločenstvá a v tejto súvislosti víta 
spoločné vyhlásenie lídrov oboch 
spoločenstiev, ktoré vydali pri obnovení 
rokovaní o znovuzjednotení Cypru, ako aj 
záväzok oboch strán prijať riešenie 
založené na federácií dvoch spoločenstiev 
a dvoch zón, ktoré sú politicky 
rovnocenné, a ktoré zjednotenému Cypru 
ako členovi OSN a EÚ poskytne jednu 
medzinárodnú právnu subjektivitu, jednu 
suverenitu a jedno spoločné cyperské 
občianstvo; oceňuje záväzok oboch strán 
vytvárať pozitívnu atmosféru zaručujúcu 
úspešnosť rokovaní, ako aj opatrenia na 
tvorbu dôvery pri podpore rokovacieho 
procesu; žiada Turecko, aby aktívne 
podporovalo rokovania zamerané na 
spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho 
tajomníka OSN a v súlade s príslušnými 
rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN 
a medzinárodným právom; vyzýva 
Turecko, aby začalo sťahovať svoje 
ozbrojené sily z Cypru a v súlade 
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 
(1984) odovzdalo uzavretú časť mesta 
Famagusta Organizácii Spojených 
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otvorila prístav Famagusta pod dohľadom 
colnej správy EÚ s cieľom podporiť 
pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné 
ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť 
tureckým Cyperčanom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky; 

národov; pripomína návrh Cyperskej 
republiky zároveň otvoriť prístav 
Famagusta pod záštitou EÚ s cieľom 
podporiť pozitívnu atmosféru umožňujúcu 
úspešné ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o opätovnom zjednotení a umožniť obom 
komunitám obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre 
všetkých; berie na vedomie návrhy 
cyperskej vlády, ako riešiť uvedené otázky; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

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

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  31a. opakovane vyjadruje podporu 
rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN, 
ktoré umožňujú demilitarizáciu Cypru, 
najmä rezolúcii 1251, v ktorej sa 
zdôrazňuje „význam prípadnej 
demilitarizácie Cyperskej republiky ako 
cieľa v súvislosti s celkovým urovnaním 
situácie“;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

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

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 31 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  31b. vyjadruje poľutovanie nad tureckou 
politikou osídľovania a vyzýva Turecko, 
aby sa zdržalo ďalšieho osídľovania 
Cypru tureckými občanmi, ktoré je v 
rozpore so Ženevským dohovorom a 
zásadami medzinárodného práva, mení 
demografickú rovnováhu na ostrove a je 
prekážkou budúceho riešenia; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

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

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 

3. vyzýva turecké a európske orgány, aby 
migrantom zaistili ľudské práva 
a žiadateľom o azyl a utečencom účinnú 
medzinárodnú ochranu; vyzýva EÚ, aby 
na tento účel zabezpečila plnú technickú 
a finančnú podporu pre Turecko´, a vyzýva 
Turecko k plnému vykonávaniu 
Ženevského dohovoru z roku 1951 a jeho 
protokolu z roku 1967; 
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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; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

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

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 by sa mala venovať 
pozornosť dôležitosti otvorenia rokovaní o 
kapitole 15 o energetike za podmienky, že 
Turecko sa najprv zaviaže k plnému 
dodržiavaniu zvrchovaných práv všetkých 
členských štátov vrátane práva Cyperskej 
republiky na jej výlučnú hospodársku 
zónu v súlade s Dohovorom Organizácie 
Spojených národov o morskom práve 
a zdrží sa všetkých foriem ohrozovania 
Cyperskej republiky, a tiež že sa zaviaže 
k dodržiavaniu záväzkov ustanovených 
v rokovacom rámci týkajúcich sa dobrých 
susedských vzťahov a mierového riešenia 
sporov; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Rina Ronja Kari, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. víta balík demokratizačných opatrení, 
ktorý vláda predstavila 30. septembra 2013 
a vyzýva vládu, aby ho urýchlene a v plnej 
miere vykonávala, aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala s opozíciou a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti a aby 
pokračovala vo svojom reformnom úsilí 
zameranom na revíziu volebného systému 
(vrátane zníženia 10 % hranice), ako aj 
na primerané začlenenie všetkých zložiek 
tureckej spoločnosti s cieľom posilniť 
demokraciu a lepšie zohľadňovať 
existujúcu pluralitu v krajine; zdôrazňuje 
naliehavú potrebu komplexnej právnej 
úpravy proti diskriminácii a vytvorenie 
rady pre boj proti diskriminácii a rovnosť; 
vyzýva preto vládu, aby zabezpečila, že 
právne predpisy o trestných činoch 
páchaných z nenávisti budú poskytovať 
ochranu všetkým občanom a komunitám 
vrátane menšín a lesbičiek, homosexuálov, 
bisexuálov a transrodových osôb (LGBT); 
nabáda vládu, aby bezodkladne podnikla 
kroky na posilnenie práv alevitského 
spoločenstva; žiada, aby sa vynakladalo 
väčšie úsilie zamerané na riešenie 
diskriminácie, ktorej čelí rómska menšina, 
a tiež na zvýšenie ich zamestnateľnosti 
a znižovanie miery predčasného 
ukončovania školskej dochádzky; 

11. berie na vedomie balík 
demokratizačných opatrení, ktorý vláda 
predstavila 30. septembra 2013; vyzýva 
vládu, aby potvrdila svoj záväzok ku 
skutočnej reforme tým, že ju rýchlo a plne 
uskutoční, a aby pri príprave 
vykonávacích právnych predpisov náležite 
konzultovala so všetkými opozičnými 
stranami a príslušnými organizáciami 
občianskej spoločnosti, najmä hnutím 
odborových zväzov; ďalej vyzýva vládu, 
aby urýchlene prehodnotila volebný 
systém, pretože je to ústredná požiadavka 
opozičných strán v Turecku (vrátane 
zníženia 10 % hranice na 5 % alebo 
dokonca zrušenia hranice), a primerane 
začlenenia všetky zložky tureckej 
spoločnosti s cieľom posilniť 
demokratické práva a lepšie zohľadňovať 
existujúcu pluralitu v krajine, okrem iného 
aj tým, že sa na neštátnych i štátnych 
školách umožní vyučovanie iných jazykov, 
ako turečtiny; zdôrazňuje naliehavú 
potrebu komplexnej právnej úpravy proti 
diskriminácii a vytvorenie rady pre boj 
proti diskriminácii a rovnosť; vyzýva preto 
vládu, aby zabezpečila, že právne predpisy 
o trestných činoch páchaných z nenávisti 
budú poskytovať ochranu všetkým 
občanom a komunitám vrátane menšín 
a lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a 
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transrodových osôb (LGBT); nabáda vládu, 
aby bezodkladne podnikla kroky na 
posilnenie práv alevitského spoločenstva; 
žiada, aby sa vynakladalo väčšie úsilie 
zamerané na riešenie diskriminácie, ktorej 
čelí rómska menšina, a tiež na zvýšenie ich 
zamestnateľnosti a znižovanie miery 
predčasného ukončovania školskej 
dochádzky; 

Or. en 

 
 


