
 

AM\1145502SL.docx  PE614.391v01-00 }  

 PE614.393v01-00 }  

 PE614.400v01-00 }  

 PE614.401v01-00 }  

 PE614.404v01-00 }  

 PE614.406v01-00 }  

 PE614.412v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

7.2.2018  B8-0082/2018 }  

 B8-0084/2018 }  

 B8-0091/2018 }  

 B8-0092/2018 }  

 B8-0095/2018 }  

 B8-0097/2018 }  

 B8-0103/2018 } RC1/Am. 4 

Predlog spremembe  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

v imenu skupine ENL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Stanje na področju človekovih pravic v Turčiji 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker turška ustava zagotavlja 

svobodo prepričanja, svobodnega izražanja 

veroizpovedi in zasebnega širjenja verskih 

idej ter prepoveduje diskriminacijo na 

podlagi vere, a verske manjšine še vedno 

doživljajo verbalne in fizične napade, 

stigmatizacijo in družbeni pritisk v šolah in 

javnem življenju, diskriminacijo in težave 

pri zakonitem ustanavljanju bogoslužnih 

mest; 

N. ker turška ustava zagotavlja 

svobodo prepričanja, svobodnega izražanja 

veroizpovedi in zasebnega širjenja verskih 

idej ter prepoveduje diskriminacijo na 

podlagi vere, a verske manjšine še vedno 

doživljajo verbalne in fizične napade, 

stigmatizacijo in družbeni pritisk v šolah in 

javnem življenju, diskriminacijo in težave 

pri zakonitem ustanavljanju bogoslužnih 

mest; ker krščansko kulturno dediščino 

močno poškodujejo ali uničujejo; ker 

Turčija doživlja skrb vzbujajočo islamsko 

radikalizacijo, odkar sta na oblasti 

predsednik Erdoğan in njegova stranka 

AKP; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

v imenu skupine ENL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Stanje na področju človekovih pravic v Turčiji 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  5a. poziva k takojšnjemu umiku 

turških oboroženih sil s sirskega ozemlja 

in k takojšnji ustavitvi ognja; poudarja, da 

je treba sprejeti vse možne ukrepe za 

preprečitev nove humanitarne krize; 

strogo obsoja vse nadaljnje vojaške akcije 

turške vojske v Siriji; je zaskrbljen zaradi 

humanitarnih razmer v tej regiji; se boji, 

da bi ofenziva turške vojske utegnila 

sprožiti novo begunsko krizo na tem 

območju, saj je v regiji razseljenih že 5000 

oseb, kar bi lahko imelo posledice tudi za 

Evropo in EU; opozarja turško vlado, da 

je tamkajšnja kurdska milica pomembna 

zaveznica proti Daišu in drugim 

islamskim terorističnim organizacijam; 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

v imenu skupine ENL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Stanje na področju človekovih pravic v Turčiji 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

15. ponavlja svoje stališče iz novembra 

2017, v katerem je pozval k pogojevanju 

sredstev, namenjenih turškim organom v 

okviru instrumenta za predpristopno 

pomoč, z izboljšanjem položaja na 

področju človekovih pravic, demokracije 

in pravne države, ter da se ta sredstva, 

kjer je to mogoče, preusmerijo k 

civilnodružbenim organizacijam; ponovno 

poziva Komisijo, naj pri pregledu sredstev 

iz instrumenta za predpristopno pomoč 

upošteva razvoj dogodkov v Turčiji, 

predstavi pa naj tudi konkretne predloge 

za povečanje podpore turški civilni družbi; 

15. poziva države članice, naj 

nemudoma prekinejo pogajanja o 

pridružitvi Turčije Evropski uniji; poziva 

k dokončni ukinitvi predpristopne pomoči 

za Turčijo in prekinitvi pogajanj o 

carinski uniji med EU in Turčijo; 

Or. en 

 

 


