11.4.2016

B8-0442/42

Tarkistus 42
Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
Kati Piri
ulkoasiainvaliokunnan puolesta
Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

B8-0442/2016

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

14. on erittäin huolissaan CHPoppositiopuolueen kansanedustajan Eren
Erdemin väitteistä, joiden mukaan Turkin
valtio on saattanut osallistua sariinikaasun
valmistamiseen tarvittavien aineiden
toimittamiseen ISILille/Daeshille, mikä
johti Syyriassa elokuussa 2013 tehtyihin
kaasuiskuihin; edellyttää, että nämä
syytökset tutkitaan perusteellisesti YK:n ja
kemiallisten aseiden kieltojärjestön
(OPCW) perustaman yhteisen
tutkintamekanismin avulla ja että asiasta
annetaan selvitys YK:n
turvallisuusneuvostolle, kuten YK:n
turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa
2118 (2013) edellytetään;

14. on tietoinen CHP-oppositiopuolueen
kansanedustajan Eren Erdemin väitteistä,
joiden mukaan Turkin valtio on saattanut
osallistua sariinikaasun valmistamiseen
tarvittavien aineiden toimittamiseen;
edellyttää, että nämä syytökset tutkitaan
perusteellisesti YK:n ja kemiallisten
aseiden kieltojärjestön (OPCW)
perustaman yhteisen tutkintamekanismin
avulla ja että asiasta annetaan selvitys
YK:n turvallisuusneuvostolle, kuten YK:n
turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa
2118 (2013) edellytetään;

Or. en

AM\1091934FI.doc

FI

PE579.859v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI
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B8-0442/43

Tarkistus 43
Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
Kati Piri
ulkoasiainvaliokunnan puolesta
Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

B8-0442/2016

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

27. tuomitsee PKK:n uudelleen aloittaman
väkivallan ja ei pidä sitä oikeutettuna ja
toteaa, että PKK on EU:n
terroristijärjestölistalla; korostaa, että
kurdikysymystä ei voida ratkaista
väkivallan avulla, ja kehottaa Turkin
hallitusta kantamaan vastuun neuvottelujen
jatkamisesta pyrkien kurdikysymyksen
kattavaan ja kestävään ratkaisuun; kehottaa
PKK:ta laskemaan aseensa, luopumaan
terroristitaktiikasta ja käyttämään
rauhanomaisia ja laillisia keinoja
odotustensa esille tuomiseen; tuomitsee
jyrkästi turvallisuusjoukkoja ja siviileitä
vastaan tehdyt iskut; on siksi hyvin
huolissaan siitä, että kurdiväestöä
suojelevat militantit (YDG-H) pystyttävät
barrikadeja ja kaivavat taisteluhautoja;
vaatii kuitenkin, että rauhanomaiset
mielenosoitukset on sallittava;

27. pitää hyvin valitettavana PKK:n
uudelleen aloittamaa väkivaltaa; korostaa,
että kurdikysymystä ei voida ratkaista
väkivallan avulla, ja kehottaa Turkin
hallitusta kantamaan vastuun neuvottelujen
jatkamisesta pyrkien kurdikysymyksen
kattavaan ja kestävään ratkaisuun; kehottaa
PKK:ta laskemaan aseensa, luopumaan
terroristitaktiikasta ja käyttämään
rauhanomaisia ja laillisia keinoja
odotustensa esille tuomiseen; tuomitsee
jyrkästi turvallisuusjoukkoja ja siviileitä
vastaan tehdyt iskut; on hyvin huolissaan
siitä, että kurdiväestöä suojelevat militantit
(YDG-H) pystyttävät barrikadeja ja
kaivavat taisteluhautoja; vaatii kuitenkin,
että rauhanomaiset mielenosoitukset on
sallittava;

Or. en

AM\1091934FI.doc

FI

PE579.859v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI
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B8-0442/44

Tarkistus 44
Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
Kati Piri
ulkoasiainvaliokunnan puolesta
Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

B8-0442/2016

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

27. tuomitsee PKK:n uudelleen aloittaman
väkivallan ja ei pidä sitä oikeutettuna ja
toteaa, että PKK on EU:n
terroristijärjestölistalla; korostaa, että
kurdikysymystä ei voida ratkaista
väkivallan avulla, ja kehottaa Turkin
hallitusta kantamaan vastuun neuvottelujen
jatkamisesta pyrkien kurdikysymyksen
kattavaan ja kestävään ratkaisuun; kehottaa
PKK:ta laskemaan aseensa, luopumaan
terroristitaktiikasta ja käyttämään
rauhanomaisia ja laillisia keinoja
odotustensa esille tuomiseen; tuomitsee
jyrkästi turvallisuusjoukkoja ja siviileitä
vastaan tehdyt iskut; on siksi hyvin
huolissaan siitä, että kurdiväestöä
suojelevat militantit (YDG-H) pystyttävät
barrikadeja ja kaivavat taisteluhautoja;
vaatii kuitenkin, että rauhanomaiset
mielenosoitukset on sallittava;

27. pitää hyvin valitettavana PKK:n
uudelleen aloittamaa väkivaltaa; korostaa,
että kurdikysymystä ei voida ratkaista
väkivallan avulla, ja kehottaa Turkin
hallitusta kantamaan vastuun neuvottelujen
jatkamisesta pyrkien kurdikysymyksen
kattavaan ja kestävään ratkaisuun; kehottaa
PKK:ta laskemaan aseensa, luopumaan
terroristitaktiikasta ja käyttämään
rauhanomaisia ja laillisia keinoja
odotustensa esille tuomiseen; tuomitsee
jyrkästi turvallisuusjoukkoja ja siviileitä
vastaan tehdyt iskut; vaatii kuitenkin, että
rauhanomaiset mielenosoitukset on
sallittava;

Or. en

AM\1091934FI.doc

FI

PE579.859v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI
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B8-0442/45

Tarkistus 45
Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
Kati Piri
ulkoasiainvaliokunnan puolesta
Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

B8-0442/2016

Päätöslauselmaesitys
34 kohta
Päätöslauselmaesitys
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;

Tarkistus
34. kehottaa Turkkia toimimaan
maltillisesti ja täydessä yhteistyössä
länsiliittolaistensa kanssa Irakin ja
Levantin islamilaisen valtion (ISIL)
torjumiseksi;

Or. en

AM\1091934FI.doc

FI

PE579.859v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI
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B8-0442/46

Tarkistus 46
Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
Kati Piri
ulkoasiainvaliokunnan puolesta
Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

B8-0442/2016

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
31 a. kehottaa lopettamaan PKK:n
johtajan Abdullah Öcalanin pitämisen
eristyssellissä, koska useat YK:n
erityisraportoijat ovat toistuvasti
todenneet, että pitkäaikainen
eristyssellissä pitäminen on julmaa,
epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua
ja se voidaan katsoa kidutukseksi;
Or. en

AM\1091934FI.doc

FI

PE579.859v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI

11.4.2016

B8-0442/47

Tarkistus 47
Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Päätöslauselmaesitys
Kati Piri
ulkoasiainvaliokunnan puolesta
Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

B8-0442/2016

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 tasaarvoiseksi 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 kaikkia osapuolia
edistämään myönteiseen lopputulokseen

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 sellaisen YK:n
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien ja
kansainvälisen oikeuden mukaisen
poliittisesti tasa-arvoisen kahden yhteisön
ja kahden alueen liiton perustamista, 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 kaikkia osapuolia
edistämään myönteiseen lopputulokseen

AM\1091934FI.doc

FI

PE579.859v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI

pääsemistä;

pääsemistä;
Or. en

AM\1091934FI.doc

FI

PE579.859v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI

