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11.4.2016 B8-0442/1 

Tarkistus  1 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 

annetun Turkin EU:hun liittymistä 

koskevan neuvottelukehyksen, 

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 

hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Tarkistus  2 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 17 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon, että 

oikeusvaltioperiaatteen ja erityisesti siihen 

sisältyvien toimivallanjaon, 

ilmaisunvapauden ja vähemmistöjen 

oikeuksien kunnioittaminen on keskeistä 

liittymisprosessissa, 

– ottaa huomioon, että 

oikeusvaltioperiaatteen ja erityisesti siihen 

sisältyvien toimivallanjaon, demokratian, 

ilmaisunvapauden, ihmisoikeuksien, 

vähemmistöjen oikeuksien ja 

uskonnonvapauden kunnioittaminen on 

keskeistä neuvotteluprosessissa, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Tarkistus  3 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

Alexander Graf Lambsdorff 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. kannattaa unionin ja Turkin uutta 

poliittista sitoutumista geopoliittisiin 

haasteisiin ja etenkin pakolais- ja 

muuttoliikekriisiin; antaa Turkille 

tunnustusta sen merkittävästä 

humanitaarisesta panoksesta eli siitä, että 

se on ottanut vastaan eniten pakolaisia 

maailmassa; kehottaa unionia ja Turkkia 

yhdistämään voimansa pakolaisleirien 

säällisten elinolojen ja perusvalmiuksien 

parantamiseksi ja varmistamiseksi sekä 

helpottamaan YK:n pakolaisjärjestön 

(UNHCR) työtä, jotta kyetään välttämään 

maahanmuuttajien laajamittainen 

poistuminen; kehottaa unionia jatkamaan 

työskentelyä Turkin hallituksen 

virkamiesten kanssa, jotta voidaan 

varmistaa maahanmuuttajien 

asianmukainen dokumentointi; muistuttaa, 

että Turkki on eräs merkittävimmistä 

unioniin pyrkivien maahanmuuttajien ja 

pakolaisten kauttakulkumaista, johon heitä 

saapuu paitsi Syyriasta myös monesta 

muusta maasta; korostaa, että on tärkeää 

tehdä yhteistyötä Turkin kanssa 

pakolaiskriisin hallitsemiseksi ja 

ihmishenkien menetyksien estämiseksi 

merellä; 

37. kannattaa unionin ja Turkin uutta 

poliittista sitoutumista geopoliittisiin 

haasteisiin ja etenkin pakolais- ja 

muuttoliikekriisiin; antaa Turkille 

tunnustusta sen merkittävästä 

humanitaarisesta panoksesta eli siitä, että 

se on ottanut vastaan eniten pakolaisia 

maailmassa; kehottaa unionia ja Turkkia 

yhdistämään voimansa pakolaisleirien 

säällisten elinolojen ja perusvalmiuksien 

parantamiseksi ja varmistamiseksi sekä 

helpottamaan YK:n pakolaisjärjestön 

(UNHCR) työtä, jotta kyetään välttämään 

maahanmuuttajien laajamittainen 

poistuminen; kehottaa unionia jatkamaan 

työskentelyä Turkin hallituksen 

virkamiesten kanssa, jotta voidaan 

varmistaa maahanmuuttajien 

asianmukainen dokumentointi; muistuttaa, 

että Turkki on eräs merkittävimmistä 

unioniin pyrkivien maahanmuuttajien ja 

pakolaisten kauttakulkumaista, johon heitä 

saapuu paitsi Syyriasta myös monesta 

muusta maasta; korostaa, että on tärkeää 

tehdä yhteistyötä Turkin kanssa 

pakolaiskriisin hallitsemiseksi ja 

ihmishenkien menetyksien estämiseksi 

merellä; pitää myönteisenä, että Nato 
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suorittaa valvontatehtävää Egeanmerellä; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Tarkistus  4 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. painottaa, että EU:hun suuntautuvan 

maahanmuuton ehkäiseminen ei saisi 

johtaa pakolaisten takaisinkäännyttämiseen 

tai heidän laittomaan pidättämiseensä; 

kehottaa jälleen Turkkia kumoamaan 

vuonna 1951 tehtyyn Geneven 

yleissopimukseen sisältyvän 

maantieteellisen varauman; vaatii luomaan 

pakolaisille turvallisia ja laillisia 

pakoreittejä ja kehottaa jäsenvaltioita 

lisäämään merkittävästi ponnistelujaan 

pakolaisten uudelleensijoittamiseksi; 

katsoo, että nykyinen humanitaarinen 

kriisi voidaan ratkaista kestävästi vain 

siten, että Syyrian kriisiin löydetään 

poliittinen ratkaisu; 

42. painottaa, että EU:hun suuntautuvan 

maahanmuuton ehkäiseminen ei saisi 

johtaa pakolaisten takaisinkäännyttämiseen 

tai heidän laittomaan pidättämiseensä; 

kehottaa jälleen Turkkia kumoamaan 

vuonna 1951 tehtyyn Geneven 

yleissopimukseen sisältyvän 

maantieteellisen varauman; vaatii luomaan 

pakolaisille turvallisia ja laillisia 

pakoreittejä ja kehottaa jäsenvaltioita 

lisäämään merkittävästi ponnistelujaan 

pakolaisten uudelleensijoittamiseksi; 

katsoo, että Syyrian kriisiin on löydettävä 

poliittinen ratkaisu; kehottaa Turkkia 

lisäämään tuntuvasti pyrkimyksiään 

päästä poliittiseen ratkaisuun eli 

luopumaan varaumista, jotka koskevat 

kurdien osallistumista Geneven 

rauhanneuvotteluihin;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Tarkistus  5 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. kannustaa hallitusta täyttämään 

kokonaisuudessaan ja syrjimättömästi 

perusteet, jotka luetellaan kaikkia 

jäsenvaltioita koskevan viisumivapauden 

etenemissuunnitelmassa; muistuttaa, että 

viisumipakon poistaminen on ansioihin 

perustuva prosessi ja että Turkin 

kansalaisille voidaan myöntää 

viisumivapaus vain, jos asianomaiset 

vaatimukset täyttyvät; pyytää komissiota 

antamaan lisää teknistä apua 

viisumivapauden etenemissuunnitelman 

ehtojen täyttämiseksi; 

45. kannustaa hallitusta täyttämään 

kokonaisuudessaan ja syrjimättömästi 

perusteet, jotka luetellaan kaikkia 

jäsenvaltioita koskevan viisumivapauden 

etenemissuunnitelmassa; muistuttaa, että 

viisumipakon poistaminen on ansioihin 

perustuva prosessi, joka kytkeytyy 

välittömästi unionin ja Turkin välisen 

takaisinottosopimuksen täysipainoiseen 

täytäntöönpanoon, ja että Turkin 

kansalaisille voidaan myöntää 

viisumivapaus vain, jos asianomaiset 

vaatimukset täyttyvät;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Tarkistus  6 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. pitää myönteisenä Kyproksen 

tasavallan presidentin Anastasiadesin 

aloitetta siitä, että turkista tehtäisiin 

unionin virallinen kieli, ja kehottaa 

osapuolia nopeuttamaan tätä prosessia; 

toteaa, että EU:n säännöstön 

täytäntöönpanon on jo oltava hyvin 

valmisteltua tulevassa Kyproksen 

turkkilaisessa osavaltiossa, kun ratkaisua 

koskeva sopimus tulee voimaan; pitää siksi 

myönteisenä kahden yhteisön tilapäisen 

valtuuskunnan perustamista unioniin 

valmistautumista varten; kannustaa 

Euroopan parlamenttia ja komissiota 

tehostamaan pyrkimyksiä saada 

kyproksenturkkilaiset mukaan 

valmisteluihin, jotka koskevat täyttä 

integroitumista unioniin; kannustaa 

Euroopan parlamentin puhemiestä 

toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, 

mikäli ratkaisuun päästään; 

52. pitää myönteisenä Kyproksen 

tasavallan presidentin Anastasiadesin 

aloitetta siitä, että turkista tehtäisiin 

unionin virallinen kieli, ja kehottaa 

osapuolia nopeuttamaan tätä prosessia sen 

jälkeen, kun Kyproksen kysymys on 

ratkaistu unionin perustana olevien 

arvojen ja periaatteiden mukaisesti; 

toteaa, että EU:n säännöstön 

täytäntöönpanon on jo oltava hyvin 

valmisteltua tulevassa Kyproksen 

turkkilaisessa osavaltiossa, kun ratkaisua 

koskeva sopimus tulee voimaan; pitää siksi 

myönteisenä kahden yhteisön tilapäisen 

valtuuskunnan perustamista unioniin 

valmistautumista varten; kannustaa 

Euroopan parlamenttia ja komissiota 

tehostamaan pyrkimyksiä saada 

kyproksenturkkilaiset mukaan 

valmisteluihin, jotka koskevat täyttä 

integroitumista unioniin; kannustaa 

Euroopan parlamentin puhemiestä 

toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, 

mikäli ratkaisuun päästään; 

Or. en 

 

 


