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Betænkning A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til Ruslands 

involvering i Syrien, herunder støtten til 

det syriske militærs anvendelse af kemiske 

våben, hvilket destabiliserer landet 

yderligere og øger antallet af flygtninge, 

der søger beskyttelse i Tyrkiet og EU, 

– der henviser til den destabiliserede 

situation i Syrien, hvilket øger antallet af 

flygtninge, der søger beskyttelse i Tyrkiet 

og EU, 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. udtrykker sin alvorlige bekymring 

over den konstant forværrede situation i det 

sydøstlige Tyrkiet, navnlig i de områder, 

hvor der blev indført udgangsforbud, hvor 

der blev benyttet overdreven vold og 

anvendt kollektiv afstrafning over for alle 

indbyggere, og hvor omkring 2 000 

mennesker er rapporteret dræbt i 

forbindelse med sikkerhedsoperationer, og 

hvor det anslås, at en halv mio. mennesker 

er blevet fordrevet i perioden fra juli 2015 

til december 2016; bemærker, at lokale 

anklagere konsekvent har nægtet at indlede 

undersøgelser af de rapporterede drab, og 

at uafhængige observatører er blevet 

nægtet adgang til området; minder om, at 

den tyrkiske regering har et ansvar for at 

beskytte alle borgere, uanset deres 

kulturelle eller religiøse oprindelse; 

beklager de omfattende praksis med 

ekspropriationer, herunder af ejendom 

tilhørende kommuner og også kirkelig 

ejendom, hvilket er en krænkelse af 

religiøse mindretals rettigheder; er 

overbevist om, at kun en retfærdig politisk 

løsning på det kurdiske spørgsmål kan 

bringe varig stabilitet og velstand både til 

13. udtrykker sin alvorlige bekymring 

over den konstant forværrede situation i det 

sydøstlige Tyrkiet, navnlig i de områder, 

hvor der blev indført udgangsforbud, hvor 

der blev benyttet overdreven vold og 

anvendt kollektiv afstrafning over for alle 

indbyggere, og hvor omkring 2 000 

mennesker er rapporteret dræbt i 

forbindelse med sikkerhedsoperationer, og 

hvor det anslås, at en halv mio. mennesker 

er blevet fordrevet i perioden fra juli 2015 

til december 2016; fordømmer den totale 

ødelæggelse af byen Sur og andre mindre 

byer i det sydøstlige Tyrkiet; bemærker, at 

lokale anklagere konsekvent har nægtet at 

indlede undersøgelser af de rapporterede 

drab, og at uafhængige observatører er 

blevet nægtet adgang til området; minder 

om, at den tyrkiske regering har et ansvar 

for at beskytte alle borgere, uanset deres 

kulturelle eller religiøse oprindelse; 

beklager de omfattende praksis med 

ekspropriationer, herunder af ejendom 

tilhørende kommuner og også kirkelig 

ejendom, hvilket er en krænkelse af 

religiøse mindretals rettigheder; er 

overbevist om, at kun en retfærdig politisk 
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området og Tyrkiet som helhed og 

opfordrer derfor begge parter til at vende 

tilbage til forhandlingerne; bemærker, at en 

række love, herunder lov nr. 6722 om 

juridisk beskyttelse af de 

sikkerhedsstyrker, der deltager i kampen 

mod terroristorganisationer, og som blev 

vedtaget den 23. juni 2016, har skabt en 

atmosfære af "systematisk straffrihed" for 

sikkerhedsstyrkerne; 

løsning på det kurdiske spørgsmål kan 

bringe varig stabilitet og velstand både til 

området og Tyrkiet som helhed og 

opfordrer derfor begge parter til at vende 

tilbage til forhandlingerne; bemærker, at en 

række love, herunder lov nr. 6722 om 

juridisk beskyttelse af de 

sikkerhedsstyrker, der deltager i kampen 

mod terroristorganisationer, og som blev 

vedtaget den 23. juni 2016, har skabt en 

atmosfære af "systematisk straffrihed" for 

sikkerhedsstyrkerne; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer den tyrkiske regering til 

at respektere og fuldt ud efterleve de retlige 

forpligtelser, som det har indgået om 

beskyttelse af kulturarv, og navnlig i god 

tro at udarbejde en samlet opgørelse over 

armensk, græsk, assyrisk og anden 

kulturarv, som blev destrueret eller ødelagt 

i det forløbne århundrede; opfordrer 

Tyrkiet til at ratificere UNESCO-

konventionen fra 2005 om beskyttelse og 

fremme af de kulturelle udtryksformers 

mangfoldighed; opfordrer Tyrkiet til at 

samarbejde med relevante internationale 

organisationer, navnlig Europarådet, 

vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af 

ulovlig handel og overlagt tilintetgørelse af 

kulturarv; 

18. opfordrer den tyrkiske regering til 

at respektere og fuldt ud efterleve de retlige 

forpligtelser, som det har indgået om 

beskyttelse af kulturarv, og navnlig i god 

tro at udarbejde en samlet opgørelse over 

armensk, græsk, assyrisk og anden 

kulturarv, som blev destrueret eller ødelagt 

i det forløbne århundrede; opfordrer de 

tyrkiske myndigheder til fuldt ud at 

respektere kulturelle og religiøse 

monumenters og symbolers historiske og 

kulturelle egenart, især de som er opført 

på UNESCOS verdensarvsliste, og afstå 

fra enhver handling, der har til formål at 

ændre deres historiske og religiøse 

egenart; beklager de gentagne og 

provokerende praksis, hvis formål er at 

ændre på historisk, kulturel og religiøs 

karakter af UNESCO's Verdensarvsliste 

Hagia Sophia-kirken og omdanne det til 

en moské gennem målinger af Koranen 

og afholdelse af bønner; opfordrer Tyrkiet 

til at ratificere UNESCO-konventionen fra 

2005 om beskyttelse og fremme af de 

kulturelle udtryksformers mangfoldighed; 

opfordrer Tyrkiet til at samarbejde med 

relevante internationale organisationer, 
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navnlig Europarådet, vedrørende 

forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig 

handel og overlagt tilintetgørelse af 

kulturarv; 

Or. en 
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Betænkning A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. opfordrer Tyrkiet til i højere grad 

at afstemme sin udenrigspolitik efter 

EU's; opfordrer til tættere samarbejde og 

koordinering mellem EU og Tyrkiet af de 

udenrigspolitiske udfordringer; er af den 

opfattelse, at den tyrkiske 

udenrigsminister bør indbydes ad hoc til 

at deltage i møderne i Rådet for 

Udenrigsanliggender; anbefaler, at Rådet 

inviterer den tyrkiske regering til et 

topmøde for at drøfte forbindelserne 

mellem EU og Tyrkiet; 

udgår 

Or. en 
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Betænkning A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. er af den opfattelse, at en styrkelse 

af handelsforbindelserne kan medføre 

konkrete fordele for borgere i Tyrkiet og 

EU og understøtter derfor Kommissionens 

forslag om at indlede forhandlinger om 

udvidelsen af toldunionen i lyset af de 

nuværende mangler i denne; bekræfter, at 

EU er Tyrkiets vigtigste handelspartner, og 

at to tredjedele af de udenlandske direkte 

investeringer i Tyrkiet stammer fra EU-

medlemsstater; understreger ligeledes 

Tyrkiets økonomiske betydning som 

vækstmarked for EU; anser indkaldelsen af 

arbejdsmarkedets partnere i 

forhandlingerne som afgørende; opfordrer 

Kommissionen til at indføje en klausul om 

menneskerettigheder og grundlæggende 

friheder i den opgraderede toldunion 

mellem Tyrkiet og EU, således at 

menneskerettigheder og grundlæggende 

friheder bliver en central betingelse; 

minder om, at toldunionen kun kan opnå 

sit fulde potentiale, når Tyrkiet i fuldt 

omfang har gennemført 

tillægsprotokollen over for samtlige 

medlemsstater; bemærker Kommissionens 

konklusion om, at yderligere 

22. minder om, at forhandlingerne om 

en opgradering af toldunionen først kan 

begynde, når Tyrkiet fuldt ud 

gennemfører alle sine forpligtelser som 

følge af den eksisterende toldunion; 

understreger, at Tyrkiet fortsat ikke åbner 

tyrkiske havne for cypriotiske fartøjer og 

ikke gennemførte tillægsprotokollen til 

Ankaraaftalen over for Cypern; bekræfter, 

at EU er Tyrkiets vigtigste handelspartner, 

og at to tredjedele af de udenlandske 

direkte investeringer  i Tyrkiet stammer fra 

EU-medlemsstater; understreger ligeledes 

Tyrkiets økonomiske betydning som 

vækstmarked for EU; anser indkaldelsen af 

arbejdsmarkedets partnere i 

forhandlingerne som afgørende; opfordrer 

Kommissionen til at indføje en klausul om 

menneskerettigheder og grundlæggende 

friheder i tilfældet af en opgraderet 

toldunion mellem Tyrkiet og EU, således at 

menneskerettigheder og grundlæggende 

friheder bliver en central betingelse; 

bemærker Kommissionens konklusion om, 

at yderligere handelsintegration med EU 

vil blive stimuleret af, at Tyrkiet afskaffer 

hindringer til toldunionens funktionsevne; 
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handelsintegration med EU vil blive 

stimuleret af, at Tyrkiet afskaffer 

hindringer til toldunionens funktionsevne; 

Or. en 
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2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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. 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; 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; 

understreger, at visumliberaliseringen 

kun vil ske, når Tyrkiet i fuldt omfang og 

på ikke-diskriminerende vis opfylder alle 

de kriterier, der er opstillet i køreplanen 

for visumliberalisering og opfylder alle 

forpligtelser over for alle medlemsstater;  

Or. en 
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2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  27a. udtrykker bekymring over, at de 

seneste to år har Det Blandede 

Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet ikke 

fungeret i overensstemmelse med sin 

forretningsorden, som følge af manglende 

samarbejde fra de tyrkiske medlemmer af 

præsidiet; 

Or. en 
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Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. fordømmer på det kraftigste alle 

terrorangreb, der er udført i Tyrkiet, og står 

fast side om side med Tyrkiets befolkning i 

vores fælles kamp mod terrorisme; noterer 

sig de bilaterale forbindelser mellem EU's 

medlemsstater og Tyrkiet inden for 

samarbejde om bekæmpelse af terrorisme, 

herunder "udenlandske krigere"; 

understreger, at et stærkt samarbejde 

mellem Europol og den tyrkiske 

ordensmagt er nøglen til effektivt at 

bekæmpe terrorisme; gentager sin 

fordømmelse af tilbagevendenen til vold 

hos Det Kurdiske Arbejderpartis (PKK)  

som har været opført på EU's liste over 

terrororganisationer siden 2002, og 

opfordrer indtrængende partiet til at 

nedlægge våbnene og til at anvende 

fredelige og lovlige midler til at udtrykke 

sine ønsker; understreger, at en fredelig 

løsning på det kurdiske spørgsmål også en 

forudsætning for Tyrkiets demokratiske 

fremtid og kun nås ved at inddrage alle 

berørte parter og demokratiske kræfter; 

opfordrer til en genoptagelse af 

forhandlingerne med henblik på at nå frem 

til en altomfattende og levedygtig løsning 

26. fordømmer på det kraftigste alle 

terrorangreb, der er udført i Tyrkiet, og står 

fast side om side med Tyrkiets befolkning i 

vores fælles kamp mod terrorisme; noterer 

sig de bilaterale forbindelser mellem EU's 

medlemsstater og Tyrkiet inden for 

samarbejde om bekæmpelse af terrorisme, 

herunder "udenlandske krigere"; 

understreger, at et stærkt samarbejde 

mellem Europol og den tyrkiske 

ordensmagt er nøglen til effektivt at 

bekæmpe terrorisme; fordømmer alle 

former for vold og understreger, at en 

fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål 

også en forudsætning for Tyrkiets 

demokratiske fremtid og kun nås ved at 

inddrage alle berørte parter og 

demokratiske kræfter; opfordrer til en 

genoptagelse af forhandlingerne med 

henblik på at nå frem til en altomfattende 

og levedygtig løsning på det kurdiske 

spørgsmål;  
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på det kurdiske spørgsmål; opfordrer 

medlemsstaterne til at håndhæve 

lovgivning ved at forbyde brug af tegn og 

symboler for organisationer, der er opført 

på denne liste; 

Or. en 
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2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. gentager sin opfordring til Tyrkiet 

om at påbegynde tilbagetrækningen af sine 

styrker fra Cypern og overdrage det 

afspærrede område Famagusta til FN i 

overensstemmelse med FN's 

Sikkerhedsråds (UNSC's) resolution 550 

(af 1984), og til at afholde sig fra 

handlinger, der ændrer øens demografiske 

balance gennem sin politik for ulovlige 

bosættelser; bemærker, at gennemførelsen 

af EU-retten i den fremtidige tyrkisk-

cypriotiske delstat skal være velforberedt, 

allerede når bilæggelsesaftalen træder i 

kraft; anerkender i den sammenhæng, at 

arbejdet i det blandede ad hoc-udvalg 

vedrørende EU-forberedelse kan fortsætte 

uhindret og uden afbrydelser; forpligter 

sig til at intensivere sine bestræbelser på 

at engagere den tyrkiske-cypriotiske 

befolkningsgruppe i deres forberedelserne 

af en fuldstændig integration i EU og 

opfordrer Kommissionen til at gøre det 

samme; roser det vigtige arbejde, som 

Komitéen for Forsvundne Personer 

udfører, og som omhandler både tyrkisk-

cypriotiske og græsk-cypriotiske 

forsvundne personer, og roser, at der er 

33. gentager sin opfordring til Tyrkiet 

om at påbegynde tilbagetrækningen af sine 

styrker fra Cypern og overdrage det 

afspærrede område Famagusta til FN i 

overensstemmelse med FN's 

Sikkerhedsråds (UNSC's) resolution 550 

(af 1984), og til at afholde sig fra 

handlinger, der ændrer øens demografiske 

balance gennem sin politik for ulovlige 

bosættelser; bemærker, at gennemførelsen 

af EU-retten i den fremtidige tyrkisk-

cypriotiske delstat skal være velforberedt, 

allerede når bilæggelsesaftalen træder i 

kraft; anerkender i den sammenhæng, at 

arbejdet i det blandede ad hoc-udvalg 

vedrørende EU-forberedelse kan fortsætte; 

roser det vigtige arbejde, som Komitéen for 

Forsvundne Personer udfører, og som 

omhandler både tyrkisk-cypriotiske og 

græsk-cypriotiske forsvundne personer, og 

roser, at der er blevet udstedt adgang til 

alle relevante lokaliteter, herunder militære 

områder; opfordrer Tyrkiet til at bistå 

Komitéen for Forsvundne Personer ved at 

give oplysninger fra sine militære arkiver; 

opfordrer til særlig hensyntagen til det 

arbejde, som Komitéen for Forsvundne 
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blevet udstedt adgang til alle relevante 

lokaliteter, herunder militære områder; 

opfordrer Tyrkiet til at bistå Komitéen for 

Forsvundne Personer ved at give 

oplysninger fra sine militære arkiver; 

opfordrer til særlig hensyntagen til det 

arbejde, som Komitéen for Forsvundne 

Personer udfører, og bifalder i denne 

forbindelse udnævnelsen af en fast ordfører 

for forsvundne personer i Europa-

Parlamentet; 

Personer udfører, og bifalder i denne 

forbindelse udnævnelsen af en fast ordfører 

for forsvundne personer i Europa-

Parlamentet; 

Or. en 

 

 


