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11.4.2016 B8-0442/8 

Tarkistus  8 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että unioni on edelleen 

sitoutunut laajentumaan lisää, koska se 

on avain rauhan, demokratian, 

turvallisuuden ja vaurauden edistämiseen 

Euroopassa; ottaa huomioon, että kukin 

ehdokasmaa arvioidaan sen omien 

ansioiden perusteella; 

B. toteaa, että unionin laajentumisen 

edelleen ei pitäisi olla tavoite itsessään; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Tarkistus  9 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että Turkki on EU:n tärkeä 

strateginen kumppani ja että aktiiviset ja 

uskottavat neuvottelut loisivat soveltuvan 

järjestelmän unionin ja Turkin suhteiden 

tarjoaman potentiaalin hyödyntämiseen 

kokonaisuudessaan; panee merkille, että 

EU on elvyttänyt neuvotteluprosessin, ja 

toivoo, että neuvottelulukujen avaaminen 

johtaa konkreettisiin tuloksiin; edellyttää 

Turkilta tässä yhteydessä konkreettista 

edistymistä ja aitoa sitoutumista; pyytää 

jälleen kerran komissiota arvioimaan 

uudelleen tavan, jolla neuvotteluja on 

käyty tähän mennessä, ja selvittämään, 

miten unionin ja Turkin suhteita ja 

yhteistyötä voitaisiin parantaa ja tiivistää; 

kannattaa painokkaasti jäsenneltyä, 

useammin käytävää ja avointa korkean 

tason poliittista vuoropuhelua yhteisen 

edun mukaisista avainkysymyksistä, kuten 

muuttoliikkeestä, terrorismin torjunnasta, 

energiasta, taloudesta ja kaupasta; 

2. pitää valitettavana, että EU on 

elvyttänyt neuvotteluprosessin; muistuttaa 

komissiota sen vuonna 2004 antamasta 

lupauksesta keskeyttää neuvottelut, jos 

Turkki ei selvästikään saavuta 

Kööpenhaminan arviointiperusteiden 

mukaisia velvoitteitaan; kehottaa 

komissiota ja neuvostoa lopettamaan 

neuvotteluprosessin; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Tarkistus  10 

Mario Borghezio 

on behalf of the ENF Group 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. katsoo, että perustuslain 

uudistamisprosessissa olisi kehitettävä 

maallistunut, moniarvoinen, osallistava ja 

suvaitsevainen yhteiskunta; painottaa, että 

uuden perustuslain olisi perustuttava 

kaikkien poliittisten puolueiden ja koko 

yhteiskunnan väliseen laajaan 

konsensukseen ja että siinä olisi 

kunnioitettava täysipainoisesti 

vähemmistöjen oikeuksia riippumatta 

näiden kulttuurisesta tai uskonnollisesta 

taustasta, mikä muodostaa vakaan perustan 

perusvapauksille ja 

oikeusvaltioperiaatteelle; kehottaa Turkkia 

kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta, 

perusoikeuksia ja -vapauksia ja etenkin 

uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen 

vapautta; korostaa tarvetta hyväksyä 

kattavaa syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, 

mukaan luettuna etniseen alkuperään, 

uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, 

sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin 

perustuvan syrjinnän ja vihapuheen 

kieltäminen, ja sisällyttää tällaista syrjintää 

koskeva kielto uuteen perustuslakiin; 

korostaa, että tämän ei pitäisi estää Turkkia 

suomasta kansalaisille etnisen alkuperän, 

uskonnon tai kielen perusteella 

erityisoikeuksia, jotta he voivat vaalia 

identiteettiään; toteaa tässä yhteydessä, että 

tarvitaan lisätoimia, joilla paneudutaan 

19. katsoo, että perustuslain 

uudistamisprosessissa olisi kehitettävä 

maallistunut, moniarvoinen, osallistava ja 

suvaitsevainen yhteiskunta; painottaa, että 

uuden perustuslain olisi perustuttava 

kaikkien poliittisten puolueiden ja koko 

yhteiskunnan väliseen laajaan 

konsensukseen ja että siinä olisi 

kunnioitettava täysipainoisesti 

vähemmistöjen oikeuksia riippumatta 

näiden kulttuurisesta tai uskonnollisesta 

taustasta, mikä muodostaa vakaan perustan 

perusvapauksille ja 

oikeusvaltioperiaatteelle; kehottaa Turkkia 

kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta, 

perusoikeuksia ja -vapauksia ja etenkin 

uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen 

vapautta; korostaa tarvetta hyväksyä 

kattavaa syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, 

mukaan luettuna etniseen alkuperään, 

uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, 

sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin 

perustuvan syrjinnän ja vihapuheen 

kieltäminen, ja sisällyttää tällaista syrjintää 

koskeva kielto uuteen perustuslakiin; 

korostaa, että tämän ei pitäisi estää Turkkia 

suomasta kansalaisille etnisen alkuperän, 

uskonnon tai kielen perusteella 

erityisoikeuksia, jotta he voivat vaalia 

identiteettiään; toteaa tässä yhteydessä, että 

tarvitaan lisätoimia, joilla paneudutaan 
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kreikkalaisvähemmistöön kuuluvien 

ongelmiin, erityisesti koulutuksen ja 

omistusoikeuden saralla; kehottaa Turkin 

viranomaisia ryhtymään oikeustoimiin 

erilaisista viharikoksista, mukaan lukien 

antisemitismi, vastuussa olevia henkilöitä 

ja tahoja vastaan, kuten hallituksen 

vuonna 2013 julkaisemassa 

demokratisointipaketissa luvattiin; pitää 

valitettavana, että Turkin hallitus suhtautuu 

passiivisesti kristittyjä ja näiden pappeja 

vastaan sosiaalisessa mediassa esitettyihin 

vakaviin uhkauksiin; odottaa Turkin 

hallituksen kohtelevan jokaista Turkin 

kansalaista osoittamatta ennakkoluuloja 

mitään uskonnollista vakaumusta kohtaan; 

ottaa huomioon, että Turkissa on maailman 

suurin romanivähemmistö, ja kehottaa siksi 

Turkin viranomaisia toteuttamaan 

konkreettisia ja vaikuttavia toimenpiteitä, 

jotta romaneilla olisi tosiasiallisesti 

yhdenvertaiset oikeudet Turkin 

yhteiskunnassa; kehottaa myös 

kohentamaan romanien tilannetta ja 

ottamaan tällöin erityisesti huomioon 

romanilasten tilanteen sekä romaninaisten 

osallistamisen; 

kreikkalaisvähemmistöön kuuluvien 

ongelmiin, erityisesti koulutuksen ja 

omistusoikeuden saralla; kehottaa Turkin 

viranomaisia ryhtymään oikeustoimiin 

erilaisista viharikoksista, mukaan lukien 

antisemitismi, vastuussa olevia henkilöitä 

ja tahoja vastaan, kuten hallituksen 

vuonna 2013 julkaisemassa 

demokratisointipaketissa luvattiin; pitää 

valitettavana, että Turkin hallitus suhtautuu 

passiivisesti kristittyjä ja näiden pappeja 

vastaan sosiaalisessa mediassa esitettyihin 

vakaviin uhkauksiin; odottaa Turkin 

hallituksen kohtelevan jokaista Turkin 

kansalaista osoittamatta ennakkoluuloja 

mitään uskonnollista vakaumusta kohtaan; 

ottaa huomioon, että Turkissa on maailman 

suurin romanivähemmistö, ja kehottaa siksi 

Turkin viranomaisia toteuttamaan 

konkreettisia ja vaikuttavia toimenpiteitä, 

jotta romaneilla olisi tosiasiallisesti 

yhdenvertaiset oikeudet Turkin 

yhteiskunnassa; kehottaa myös 

kohentamaan romanien tilannetta ja 

ottamaan tällöin erityisesti huomioon 

romanilasten tilanteen sekä romaninaisten 

osallistamisen; kehottaa Turkkia 

tunnustamaan Armenian kansanmurhan; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Tarkistus  11 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. pitää myönteisenä, että Turkki 

osallistuu ISILin/Daeshin vastaiseen 

maailmanlaajuiseen liittoutumaan ja että se 

on avannut tukikohtansa Yhdysvaltojen ja 

liittoutuman joukoille; kehottaa Turkkia 

toimimaan maltillisesti ja täydessä 

yhteistyössä länsiliittolaistensa kanssa; 

34. ei ole täysin vakuuttunut Turkin 

osallistumisesta ISILin/Daeshin vastaiseen 

maailmanlaajuiseen liittoutumaan;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Tarkistus  12 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. kehottaa Turkkia lisäämään toimia, 

joilla estetään niin sanottuja ulkomaisia 

taistelijoita, rahaa ja varusteita 

saavuttamasta ISILiä/Daeshia ja muita 

ääriliikkeitä Turkin alueen kautta; on 

huolissaan siitä, että Turkin viranomaiset 

eivät kenties ole toteuttaneet kaikkia 

mahdollisia toimenpiteitä lopettaakseen ja 

ehkäistäkseen ISILin/Daeshin toiminnan, 

ja etenkään estääkseen laittoman öljyn 

kauppaamisen rajojensa yli; pyytää unionia 

lisäämään tietojenvaihtovalmiuksiaan ja 

tekemään asiassa tiivistä yhteistyötä Turkin 

viranomaisten kanssa, millä tuettaisiin 

edelleen salakuljetusverkostojen 

torjumista; panee merkille, että 

ulkomaisten taistelijoiden pidättämisessä 

sekä Irakin ja Syyrian vastaisten rajojen 

valvonnassa ilmenee puutteita; 

35. kehottaa Turkkia estämään niin 

sanottuja ulkomaisia taistelijoita, rahaa ja 

varusteita saavuttamasta ISILiä/Daeshia ja 

muita ääriliikkeitä Turkin alueen kautta; on 

huolissaan siitä, että Turkin viranomaiset 

eivät kenties ole toteuttaneet kaikkia 

mahdollisia toimenpiteitä lopettaakseen ja 

ehkäistäkseen ISILin/Daeshin toiminnan, 

ja etenkään estääkseen laittoman öljyn 

kauppaamisen rajojensa yli; pyytää unionia 

lisäämään tietojenvaihtovalmiuksiaan ja 

tekemään asiassa tiivistä yhteistyötä Turkin 

viranomaisten kanssa, millä tuettaisiin 

edelleen salakuljetusverkostojen 

torjumista; panee merkille, että 

ulkomaisten taistelijoiden pidättämisessä 

sekä Irakin ja Syyrian vastaisten rajojen 

valvonnassa ilmenee puutteita; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Tarkistus  13 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

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. panee merkille, että Turkki on tehnyt 

hyvin vähän torjuakseen laitonta muuttoa 

ja ihmiskauppaa rannikoiltaan ja muilta 

Kreikan ja Bulgarian vastaisilta 

rajoiltaan; tuomitsee, että se on itse 

asiassa käyttänyt valtavaa laittoman 

maahanmuuton virtaa 

kiristystekniikkana;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Tarkistus  14 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. pitää myönteisenä että unioni ja 

Turkki aktivoivat 29. marraskuuta 2015 

pakolaisia ja muuttoliikkeen hallintaa 

koskevan yhteisen toimintasuunnitelman 

osana kattavaa yhteistyöohjelmaa, joka 

perustuu yhteiseen vastuuseen, 

vastavuoroisiin sitoumuksiin ja 

suorituksiin, ja edellyttää, että 

toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön 

välittömästi; korostaa, että muuttoliikettä 

koskevaa unionin ja Turkin yhteistyötä ei 

pitäisi kytkeä neuvotteluprosessin 

aikatauluun, sisältöön eikä ehtoihin; 

katsoo, että pakolaiskriisin ulkoistaminen 

Turkin hoidettavaksi ei tuo uskottavaa 

pitkän aikavälin ratkaisua ongelmaan; 

vetoaa unionin jäsenvaltioiden 

yhteisvastuullisuuteen, jotta useammat 

maat ottaisivat pakolaisia vastaan 

uudelleensijoitettaviksi taakan- ja 

vastuunjaon hengessä;  

38. torjuu EU:n ja Turkin yhteisen 

toimintasuunnitelman; ei hyväksy 

pakolaiskriisin ulkoistamista Turkin 

hoidettavaksi; korostaa, että Schengenin 

käsite ja EU:n maahanmuutto- ja 

turvapaikkapolitiikka ovat 

epäonnistuneet;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Tarkistus  15 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

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. ei hyväksy viisumipakon poistamista 

koskevaa suunnitelmaa; huomauttaa, että 

tämä johtaa väistämättä entistä 

valvomattomampaan laittomaan 

maahanmuuttoon; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Tarkistus  16 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. antaa tunnustusta YK:n tuella 

käydyissä Kyproksen jälleenyhdistymistä 

koskevissa neuvotteluissa saavutetusta 

merkittävästä edistymisestä; pitää kahden 

johtajan 11. helmikuuta 2014 antamaa 

yhteistä julistusta myönteisenä ja katsoo 

sen muodostavan perustan ratkaisulle; 

kannattaa Kyproksen tasavallan 

kehittämistä YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmien ja kansainvälisen 

oikeuden mukaisesti poliittisesti tasa-

arvoiseksi kahden yhteisön ja kahden 

alueen liitoksi, jolla on yksi 

kansainvälinen oikeushenkilöllisyys, yksi 

suvereniteetti ja yksi kansalaisuus ja jossa 

kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset 

mahdollisuudet, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta lopullista sopimusta; 

arvostaa Kyproksen kreikkalaisen ja 

turkkilaisen yhteisön johtajien rakentavaa 

lähestymistapaa sekä heidän 

päättäväisyyttään ja väsymättömiä 

ponnistelujaan oikeudenmukaisen, 

kokonaisvaltaisen ja kestävän ratkaisun 

löytämiseksi mahdollisimman pian; 

korostaa vuosikymmeniä jatkuneen 

Kyproksen konfliktin ratkaisemisen 

merkitystä koko alueelle ja Euroopalle / 

Euroopan unionille; pitää siksi uutta 

kansanäänestystä koskevaa 

mahdollisuutta myönteisenä ja kehottaa 

46. vastustaa uuden Kyproksen valtion 

perustamista, joka horjuttaisi EU:n 

jäsenvaltion, Kyproksen tasavallan, 

legitimiteettiä;  
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kaikkia osapuolia edistämään 

myönteiseen lopputulokseen pääsemistä; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Tarkistus  17 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016 

Kati Piri 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

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. ei hyväksy Kyproksen tasavallan 

presidentin Anastasiadesin aloitetta siitä, 

että turkista tehtäisiin unionin virallinen 

kieli;  

Or. en 

 

 


