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Pozmeňujúci návrh  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže napriek skutočnosti, že v 

tureckej ústave sa garantuje sloboda 

presvedčenia, vierovyznania a súkromného 

šírenia náboženských myšlienok a zakazuje 

sa diskriminácia na základe náboženského 

vyznania, náboženské menšiny stále čelia 

verbálnym a fyzickým útokom, 

stigmatizácii a sociálnemu tlaku na školách 

a vo verejnom živote, diskriminácii a 

problémom pri zriaďovaní legálnych 

bohoslužobných miest; 

N. keďže napriek skutočnosti, že v 

tureckej ústave sa garantuje sloboda 

presvedčenia, vierovyznania a súkromného 

šírenia náboženských myšlienok a zakazuje 

sa diskriminácia na základe náboženského 

vyznania, náboženské menšiny stále čelia 

verbálnym a fyzickým útokom, 

stigmatizácii a sociálnemu tlaku na školách 

a vo verejnom živote, diskriminácii a 

problémom pri zriaďovaní legálnych 

bohoslužobných miest; keďže kresťanské 

kultúrne dedičstvo je ťažko poškodené 

alebo celkom zničené; keďže v Turecku 

dochádza k alarmujúcej islamskej 

radikalizácii od prevzatia moci 

prezidentom Erdoğanom a jeho stranou, 

AKP; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. žiada okamžité stiahnutie 

tureckých ozbrojených síl z územia Sýrie a 

okamžité prímerie; zdôrazňuje, že v 

záujme zamedzenia novej humanitárnej 

kríze treba prijať všetky možné opatrenia; 

dôrazne odsudzuje akúkoľvek ďalšiu 

vojenskú akciu tureckej armády v Sýrii; 

vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 

humanitárnou situáciou v regióne; obáva 

sa, že ofenzíva tureckej armády by mohla 

spôsobiť novú utečeneckú krízu v tejto 

oblasti, keďže v regióne je už 5 000 

vysídlených osôb, a že by to mohlo mať 

vplyv aj na Európu a EÚ; upozorňuje 

tureckú vládu, že miestne kurdské milície 

sú dôležitým spojencom v boji proti Dá’iš 

a ďalším islamistickým teroristickým 

organizáciám; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. opakuje svoje stanovisko 

z novembra 2017, v ktorom vyzval na to, 

aby sa poskytnutie finančných 

prostriedkov určených tureckým orgánom 

v rámci nástroja predvstupovej pomoci 

(IPA II) podmienilo zlepšeniami v oblasti 

ľudských práv, demokracie a právneho 

štátu a podľa možností sa tieto prostriedky 

presmerovali organizáciám občianskej 

spoločnosti; pripomína svoju výzvu 

adresovanú Komisii, aby pri preskúmaní 

finančných prostriedkov z IPA zohľadnila 

vývoj v Turecku a taktiež predložila 

konkrétne návrhy ako zvýšiť podporu pre 

tureckú občiansku spoločnosť; 

15. vyzýva členské štáty, aby 

bezodkladne a definitívne ukončili 

rokovania o pristúpení Turecka k EÚ; 

žiada definitívne zastavenie predvstupovej 

pomoci Turecku a rokovaní o colnej únii 

medzi EÚ a Tureckom; 

Or. en 

 

 


