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Pozmeňujúci návrh  1 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

100. výročie genocídy Arménov 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 4 a (nová) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na vyhlásenie Jeho Svätosti 

pápeža Františka z 12. apríla 2015, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

100. výročie genocídy Arménov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyjadruje v predvečer stého výročia úctu 

pamiatke jeden a pol miliónu nevinných 

arménskych obetí, ktoré zahynuli v 

Osmanskej ríši; pripája sa k spomienkam 

na genocídu Arménov pri príležitosti jej 

stého výročia v duchu európskej solidarity 

a spravodlivosti; vyzýva Komisiu a Radu, 

aby sa pripojili k spomienke; 

1. vyjadruje v predvečer stého výročia 

genocídy Arménov spáchanej Osmanskou 

ríšou úctu pamiatke jeden a pol miliónu 

nevinných arménskych obetí; pripája sa 

k spomienkam na genocídu Arménov pri 

príležitosti jej stého výročia v duchu 

európskej solidarity a spravodlivosti; 

vyzýva Komisiu a Radu, aby sa pripojili 

k spomienke; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

100. výročie genocídy Arménov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. víta rastúci počet skupín tureckej 

občianskej spoločnosti a tureckých 

politikov, ktorí uznávajú genocídu 

Arménov, a nabáda turecké inštitúcie, aby 

nasledovali ich príklad a uznali túto 

historickú skutočnosť; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

100. výročie genocídy Arménov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. víta ako správny krok vyhlásenia, ktoré 

urobili prezident Tureckej republiky 

Recep Tayyip Erdoğan a predseda vlády 

Tureckej republiky Ahmet Davutoğlu a v 

ktorom vyjadrili sústrasť a uznali kruté 

správanie voči osmanským Arménom; 

vyzýva Turecko, aby využilo spomienkové 

oslavy pri príležitosti stého výročia 

arménskej genocídy ako významnú 

príležitosť na pokračovanie vo svojich 

snahách vrátane otvorenia archívov, aby sa 

vyrovnalo so svojou minulosťou, uznalo 

arménsku genocídu, a tým otvorilo cestu 

ku skutočnému zmiereniu medzi národmi 

Turecka a Arménska; 

5. nabáda Turecko, aby využilo 

spomienkové oslavy pri príležitosti stého 

výročia arménskej genocídy ako významnú 

príležitosť na pokračovanie vo svojich 

snahách vrátane otvorenia archívov, aby sa 

vyrovnalo so svojou minulosťou, uznalo 

arménsku genocídu, a tým otvorilo cestu 

ku skutočnému zmiereniu medzi tureckým 

a arménskym národom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

100. výročie genocídy Arménov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. víta ako správny krok vyhlásenia, ktoré 

urobili prezident Tureckej republiky Recep 

Tayyip Erdoğan a predseda vlády Tureckej 

republiky Ahmet Davutoğlu a v ktorom 

vyjadrili sústrasť a uznali kruté správanie 

voči osmanským Arménom; vyzýva 

Turecko, aby využilo spomienkové oslavy 

pri príležitosti stého výročia arménskej 

genocídy ako významnú príležitosť na 

pokračovanie vo svojich snahách vrátane 

otvorenia archívov, aby sa vyrovnalo so 

svojou minulosťou, uznalo arménsku 

genocídu, a tým otvorilo cestu ku 

skutočnému zmiereniu medzi národmi 

Turecka a Arménska; 

5. berie na vedomie ako správny krok 

vyhlásenia, ktoré urobili prezident Erdoğan 

a predseda vlády Davutoğlu a v ktorých 

vyjadrili sústrasť a uznali kruté správanie 

voči osmanským Arménom; nabáda 

Turecko, aby využilo spomienkové oslavy 

pri príležitosti stého výročia arménskej 

genocídy ako významnú príležitosť na 

pokračovanie vo svojich snahách vrátane 

otvorenia archívov, aby sa vyrovnalo so 

svojou minulosťou, uznalo arménsku 

genocídu, a tým otvorilo cestu ku 

skutočnému zmiereniu medzi tureckým 

a arménskym národom; 

Or. en 



 

AM\1057794SK.doc PE555.094v01-00 } 

 PE555.095v01-00 } 

 PE555.096v01-00 } 

 PE555.098v01-00 } 

 PE555.099v01-00 } 

 PE555.100v01-00 } 

 PE555.101v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

14.4.2015  B8-0342/2015 }  

 B8-0343/2015 }  

 B8-0344/2015 }  

 B8-0346/2015 }  

 B8-0347/2015 }  

 B8-0348/2015 }  

 B8-0349/2015 } RC1/Am. 6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

100. výročie genocídy Arménov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. oceňuje posolstvo Jeho Svätosti 

pápeža Františka, ktorý si 12. apríla 

v duchu mieru a zmierenia uctil 

100. výročie genocídy Arménov; 

Or. en 

 

 


