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Tarkistus  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. ottaa huomioon, että vaikka Turkin 

perustuslaissa määrätään uskonnon- ja 

vakaumuksenvapaudesta ja vapaudesta 

levittää yksityisesti uskonnollisia aatteita ja 

kielletään uskontoon perustuva syrjintä, 

uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuu 

edelleen sanallisia ja fyysisiä hyökkäyksiä, 

leimaamista ja sosiaalista painetta 

kouluissa ja julkisessa elämässä, niitä 

syrjitään ja niillä on ongelmia, jotka 

liittyvät pyhätön perustamiseen laillisesti; 

N. ottaa huomioon, että vaikka Turkin 

perustuslaissa määrätään uskonnon- ja 

vakaumuksenvapaudesta ja vapaudesta 

levittää yksityisesti uskonnollisia aatteita ja 

kielletään uskontoon perustuva syrjintä, 

uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuu 

edelleen sanallisia ja fyysisiä hyökkäyksiä, 

leimaamista ja sosiaalista painetta 

kouluissa ja julkisessa elämässä, niitä 

syrjitään ja niillä on ongelmia, jotka 

liittyvät pyhätön perustamiseen laillisesti; 

ottaa huomioon, että kristittyjen 

kulttuuriperintöä on joko vahingoitettu 

vakavasti tai tuhottu; ottaa huomioon, 

että presidentti Erdoğanin ja hänen AKP-

puolueensa valtaannousun jälkeen 

Turkissa on ilmennyt hälyttävää 

islamistista radikalisoitumista; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. vaatii Turkin armeijan joukkojen 

välitöntä vetäytymistä Syyrian alueelta ja 

välitöntä tulitaukoa; korostaa, että on 

ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin 

uuden humanitaarisen kriisin 

välttämiseksi; tuomitsee ankarasti Turkin 

asevoimien sotilaallisen toiminnan 

jatkamisen Syyriassa; on huolissaan 

alueen humanitaarisesta tilanteesta; 

pelkää, että Turkin armeijan hyökkäys 

saattaa johtaa uuteen pakolaiskriisiin 

alueella, sillä alueella on jo 

5 000 kotiseudultaan siirtynyttä ihmistä, 

ja pelkää, että tämä saattaa vaikuttaa 

myös Eurooppaan ja EU:hun; muistuttaa 

Turkin hallitusta siitä, että paikalliset 

kurdien puolisotilaalliset joukot ovat 

tärkeä liittolainen Da’eshia ja muita 

islamilaisia terroristijärjestöjä vastaan; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. palauttaa mieliin marraskuussa 

2017 esittämänsä kannan, jossa se kehotti 

asettamaan Turkin viranomaisille 

liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 

(IPA II) osoitetun rahoituksen ehdoksi 

ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja 

oikeusvaltion periaatteeseen liittyvät 

parannukset ja ohjaamaan tämän 

rahoituksen mahdollisuuksien mukaan 

kansalaisyhteiskunnan järjestöille; 

palauttaa mieliin komissiolle esittämänsä 

pyynnön ottaa huomioon Turkin 

kehityssuuntaukset IPA-varojen 

uudelleentarkastelussa mutta esittämään 

myös konkreettisia vaihtoehtoja Turkin 

kansalaisyhteiskunnalle tarjottavan tuen 

lisäämiseksi; 

15. kehottaa jäsenvaltioita 

lopettamaan viipymättä ja lopullisesti 

neuvottelut Turkin liittymisestä Euroopan 

unioniin; kehottaa keskeyttämään 

lopullisesti liittymistä valmistelevan 

rahoituksen sekä lopettamaan EU:n ja 

Turkin väliset neuvottelut tulliliitosta; 

Or. en 

 

 


