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Ændringsforslag

3.
understreger den strategiske
betydning af gode forbindelser mellem EU
og Tyrkiet og samarbejdets store merværdi
i forhold til at håndtere udfordringer for
begge parter; anerkender, at både Tyrkiet
og EU har gennemgået deres egne interne
omstillingsprocesser, siden
tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i
2004; beklager, at
tiltrædelsesinstrumentet er ikke blevet
udnyttet fuldt ud, og at der har været
tilbageskridt inden for retsstatsprincippet
og menneskerettighederne, som er en
central del af Københavnskriterierne, og
at offentlighedens støtte til Tyrkiets fulde
integration i EU er blevet svækket på
begge sider i årenes løb; er fortsat indstillet
på at samarbejde og opretholde en
konstruktiv og åben dialog med den
tyrkiske regering med henblik på at løfte
fælles udfordringer og fælles prioriteter,
såsom den regionale stabilitet, situationen i
Syrien, migration og sikkerhed;

3.
understreger den strategiske
betydning af gode forbindelser mellem EU
og Tyrkiet og samarbejdets store merværdi
i forhold til at håndtere udfordringer for
begge parter; anerkender, at både Tyrkiet
og EU har gennemgået deres egne interne
omstillingsprocesser, siden
tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i
2004; bemærker, at der har været
tilbageskridt inden for retsstatsprincippet
og menneskerettighederne; understreger,
at i årenes løb er offentlighedens støtte til
Tyrkiets fulde integration i EU blevet
svækket på begge sider; er fortsat indstillet
på at samarbejde og opretholde en
konstruktiv og åben dialog med den
tyrkiske regering med henblik på at løfte
fælles udfordringer og fælles prioriteter,
såsom den regionale stabilitet, situationen i
Syrien, migration og sikkerhed;
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7.
minder om sin holdning fra
november 2016 om at indefryse
tiltrædelsesprocessen med Tyrkiet;

Ændringsforslag
7.
minder om sin holdning fra
november 2016 om at indefryse
tiltrædelsesprocessen med Tyrkiet;
opfordrer som reaktion på situationen i
Tyrkiet og faldende støtte til fuld
integration på begge sider til et permanent
stop for Tyrkiets tiltrædelsesproces;
Or. en
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8.
opfordrer Kommissionen og
medlemsstaterne til i overensstemmelse
med forhandlingsrammen straks at
indstille tiltrædelsesforhandlingerne
formelt med Tyrkiet, hvis pakken af
forfatningsændringer gennemføres
uændret; understreger, idet
bemærkningerne fra
Venedigkommissionen om
forfatningsreformen tages i betragtning, at
de foreslåede forfatningsændringer ikke
overholder de grundlæggende principper
om magtens deling, ikke sikrer
tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og
ikke er i overensstemmelse med
Københavnskriterierne; opfordrer
Kommissionen, medlemsstaterne og
Tyrkiet til at føre en åben og ærlig
diskussion om de områder af fælles
interesse, hvor det intensiverede
samarbejde vil være muligt; understreger,
at ethvert politisk engagement mellem EU
og Tyrkiet bør være baseret på
konditionalitetsbestemmelser om respekt
for demokratiet, retsstatsprincippet og de
grundlæggende rettigheder;

8.
opfordrer til en permanent
suspension af tiltrædelsesforhandlingerne
med Tyrkiet hurtigst muligt; understreger,
idet bemærkningerne fra
Venedigkommissionen om
forfatningsreformen tages i betragtning, at
de foreslåede forfatningsændringer ikke
overholder de grundlæggende principper
om magtens deling og ikke sikrer
tilstrækkelige kontrolforanstaltninger;
understreger, at ethvert politisk
engagement mellem EU og Tyrkiet bør
være baseret på
konditionalitetsbestemmelser om respekt
for demokratiet, retsstatsprincippet og de
grundlæggende rettigheder;
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23.
bemærker, at liberaliseringen er
vigtig for den tyrkiske befolkning samt af
central vigtighed for tyrkiske borgere,
navnlig for forretningsfolk og for
mennesker, der stammer fra Tyrkiet i EU,
og vil styrke kontakterne mellem
mennesker; henstiller den tyrkiske
regering til, at den opfylder de resterende
udestående kriterier fuldt ud, som påpeget
i køreplanen for visaliberaliseringen;
understreger, at revisionen af regeringens
antiterrorlovgivning er en afgørende
betingelse for at sikre grundlæggende
rettigheder og friheder, og at
visumliberalisering kun vil være mulig,
når alle betingelser er opfyldt;

23.
opfordrer til suspension af
visumliberaliseringen for Tyrkiet;
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25.
opfordrer Kommissionen til at tage
højde for den seneste udvikling i Tyrkiet,
når den foretager midtvejsrevisionen af
instrumentet til førtiltrædelsesbistand
(IPA) i 2017, og til at suspendere tildeling
af førtiltrædelsesmidler, hvis
tiltrædelsesforhandlingerne afbrydes;
opfordrer Kommissionen, i dét tilfælde, at
det er dette scenarie, der vil finde sted, til
at bruge disse midler til at støtte det
tyrkiske civilsamfund og til at investere
mere i mellemfolkelige
udvekslingsprogrammer som f.eks.
Erasmus + for studerende, akademikere
og journalister;

25.
opfordrer til permanent suspension
af førtiltrædelsesmidlerne; understreger,
at disse midler skal tilbagebetales til
medlemsstaternes skatteydere;
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