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28.6.2017 A8-0234/1 

Ändringsförslag  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet betonar att goda 

förbindelser mellan EU och Turkiet, 

liksom det höga mervärdet av att samarbeta 

för att hantera de utmaningar som båda 

parter står inför, är strategiskt viktiga. 

Parlamentet erkänner att både Turkiet 

och EU har genomgått egna inre 

omvandlingsprocesser sedan 

anslutningsförhandlingarna inleddes 2004. 

Parlamentet beklagar att 

anslutningsinstrumenten inte har 

tillämpats fullt ut, och att det har skett en 

tillbakagång på områdena 

rättsstatsprincipen och mänskliga 

rättigheter, som står i centrum för 

Köpenhamnskriterierna, och att det 

offentliga stödet för Turkiets fullständiga 

integrering i EU har försvagats på ömse 

sidor under årens lopp. Parlamentet är 

fortsatt inställt på att samarbeta och 

upprätthålla en konstruktiv och öppen 

dialog med den turkiska regeringen för att 

hantera gemensamma utmaningar och 

delade prioriteringar, exempelvis regional 

stabilitet, situationen i Syrien, migrationen 

och säkerheten. 

3. Europaparlamentet betonar att goda 

förbindelser mellan EU och Turkiet, 

liksom det höga mervärdet av att samarbeta 

för att hantera de utmaningar som båda 

parter står inför, är strategiskt viktiga. 

Parlamentet erkänner att både Turkiet 

och EU har genomgått egna inre 

omvandlingsprocesser sedan 

anslutningsförhandlingarna inleddes 2004. 

Det har skett en tillbakagång på områdena 

rättsstatsprincipen och mänskliga 

rättigheter. Parlamentet betonar att det 

offentliga stödet för Turkiets fullständiga 

integrering i EU har försvagats på ömse 

sidor under årens lopp. Parlamentet är 

fortsatt inställt på att samarbeta och 

upprätthålla en konstruktiv och öppen 

dialog med den turkiska regeringen för att 

hantera gemensamma utmaningar och 

delade prioriteringar, exempelvis regional 

stabilitet, situationen i Syrien, migrationen 

och säkerheten. 

Or. en 



 

AM\1129553SV.docx  PE605.568v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

28.6.2017 A8-0234/2 

Ändringsförslag  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet påminner om 

sin ståndpunkt från november 2016 om att 

frysa anslutningsprocessen för Turkiet. 

7. Europaparlamentet påminner om 

sin ståndpunkt från november 2016 om att 

frysa anslutningsprocessen för Turkiet. 

Som en reaktion på situationen i Turkiet 

och det på ömse sidor minskande stödet 

för fullständig integration efterlyser 

parlamentet att anslutningsprocessen för 

Turkiet avslutas permanent. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Ändringsförslag  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att, i 

enlighet med förhandlingsramverket, 

formellt lägga förhandlingarna med 

Turkiet om EU-anslutning på is omedelbart 

om det konstitutionella reformpaketet 

genomförs i oförändrat skick. Parlamentet 

understryker, med beaktande av 

Venedigkommissionens anmärkningar om 

konstitutionella reformer, att de föreslagna 

konstitutionella ändringarna inte 

respekterar de grundläggande principerna 

om maktfördelning, inte föreskriver 

tillräckliga kontroller och motvikter och 

inte heller överensstämmer med 

Köpenhamnskriterierna. Kommissionen, 

medlemsstaterna och Turkiet uppmanas 

att föra en öppen och ärlig diskussion om 

de områden av ömsesidigt intresse där ett 

intensifierat samarbete vore möjligt. 
Parlamentet betonar att varje politiskt 

åtagande mellan EU och Turkiet bör 

grundas på villkorade bestämmelser vad 

gäller respekten för demokrati, 

rättsstatlighet och grundläggande 

rättigheter. 

8. Europaparlamentet efterlyser att 

förhandlingarna med Turkiet om EU-

anslutning omedelbart och permanent ska 

avbrytas. Parlamentet understryker, med 

beaktande av Venedigkommissionens 

anmärkningar om konstitutionella 

reformer, att de föreslagna konstitutionella 

ändringarna inte respekterar de 

grundläggande principerna om 

maktfördelning och inte heller föreskriver 

tillräckliga kontroller och motvikter. 

Parlamentet betonar att varje politiskt 

åtagande mellan EU och Turkiet bör 

grundas på villkorade bestämmelser vad 

gäller respekten för demokrati, 

rättsstatlighet och grundläggande 

rättigheter. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Ändringsförslag  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet noterar att 

viseringsliberalisering är av stor betydelse 

med för turkiska medborgare, särskilt för 

affärsfolk och människor i EU med 

turkiskt ursprung, och kommer att öka de 

mellanmänskliga kontakterna. Den 

turkiska regeringen uppmuntras att fullt 

ut uppfylla de sista återstående 

kriterierna, som identifierats i färdplanen 

för viseringsliberalisering. Parlamentet 

understryker att översynen av landets 

antiterrorlagstiftning är ett centralt villkor 

för att säkerställa grundläggande fri- och 

rättigheter, samt att en 

viseringsliberalisering inte kommer att bli 

möjlig förrän alla kriterier uppfyllts. 

23. Europaparlamentet kräver att 

viseringsliberalisering för Turkiet ska 

avbrytas. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Ändringsförslag  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att beakta den senaste 

utvecklingen i Turkiet när den genomför 

halvtidsöversynen av medel från 

instrumentet för stöd inför anslutningen 

(IPA) 2017, och att tillfälligt upphäva 
föranslutningsstödet om 

anslutningsförhandlingarna tillfälligt 

upphävs. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att, om detta scenario 

inträffar, använda dessa medel för att 

direkt stödja Turkiets civilsamhälle och 

flyktingar i Turkiet och att investera mer i 

utbytesprogram för mellanmänskliga 

kontakter, såsom Erasmus+ för studenter, 

akademiker och journalister. 

25. Europaparlamentet kräver att 

föranslutningsstödet permanent ska 

avbrytas. Parlamentet bekräftar att dessa 

medel bör återbetalas till skattebetalarna i 

medlemsstaterna. 

Or. en 

 

 


