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Ændringsforslag  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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 Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sætte et definitivt 

stop for tiltrædelsesforhandlingerne med 

Tyrkiet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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 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 sætte et definitivt stop for 

førtiltrædelsesfinansiering; 
 

Or. en 
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Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 
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Betænkning A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. fordømmer på det kraftigste 

erklæringer fra præsident Erdogan, der 

beskyldte nogle af EU's ledere for 

"nazistisk praksis" og deres borgere for at 

være "nazister"; påpeger, at hvis sådanne 

uberettigede erklæringer fortsættes, 

undergraver de Tyrkiets troværdighed 

som en politisk partner og at eksporten af  

landets interne konflikter udgør en trussel 

for fredelig sameksistens i samfundet i de 

medlemsstater med et betydeligt 

lokalsamfund af mennesker af tyrkisk 

oprindelse; understreger, at den tyrkiske 

regering skal afholde sig fra en systematisk 

indsats for at mobilisere den tyrkiske 

diaspora i medlemsstaterne til eget brug; 

noterer sig med bekymring forlydenderne 

om, at der er blevet lagt pres på 

medlemmer af det tyrkiske 

indvandrersamfund, som bor i 

medlemsstaterne, og fordømmer de 

tyrkiske myndigheders overvågning af 

borgere med dobbelt statsborgerskab, der 

bor i udlandet; er bekymret over 

tilbagekaldelsen af et stort antal pas, 

hvilket har gjort mennesker statsløse, i strid 

med FN's konvention af 1954 om statsløse 

personers retsstilling og FN's konvention af 

1961 om begrænsning af statsløshed, og 

over indberetningen om tyrkiske 

konsulaters afslag på at ville yde en service 

28. fordømmer på det kraftigste 

erklæringer fra præsident Erdogan, der 

beskyldte nogle af EU's ledere for 

"nazistisk praksis" og deres borgere for at 

være "nazister"; advarer om, at Tyrkiet bør 

respektere medlemsstaternes suverænitet 

og territoriale integritet; påpeger, at 

eksporten af  landets interne konflikter 

udgør en trussel for fredelig sameksistens i 

samfundet i de medlemsstater med et 

betydeligt lokalsamfund af mennesker af 

tyrkisk oprindelse; understreger, at den 

tyrkiske regering skal afholde sig fra en 

systematisk indsats for at mobilisere den 

tyrkiske diaspora i medlemsstaterne til eget 

brug; noterer sig med bekymring 

forlydenderne om, at der er blevet lagt pres 

på medlemmer af det tyrkiske 

indvandrersamfund, som bor i 

medlemsstaterne, og fordømmer de 

tyrkiske myndigheders overvågning af 

borgere med dobbelt statsborgerskab, der 

bor i udlandet; er bekymret over 

tilbagekaldelsen af et stort antal pas, 

hvilket har gjort mennesker statsløse, i strid 

med FN's konvention af 1954 om statsløse 

personers retsstilling og FN's konvention af 

1961 om begrænsning af statsløshed, og 

over indberetningen om tyrkiske 

konsulaters afslag på at ville yde en service 

til at en række af deres borgere; 
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Or. en 
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Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 
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Betænkning A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. opfordrer på det kraftigste den 

tyrkiske regering til at erkende 

folkemordet i Armenien; 

Or. en 
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Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 
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Betænkning A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31a. fordømmer forsøgene på at ændre 

Hagia Sophia til en moské, navnlig ved 

indførelsen af en permanent imam i 

oktober 2016 og ved  den 21. juni 2017 at 

filme muslimske bønner, som 

regeringsembedsmænd deltog i; 

Or. en 
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Betænkning A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016-rapport om Tyrkiet 

2016/2308(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31b. opfordrer indtrængende den 

tyrkiske regering til at afstå fra at 

beslaglægge kristne ejendomme, som det 

skete for nylig for ca. tres kirker, 

kirkegårde og andre ejendomme i den 

sydøstlige del af landet; opfordrer 

indtrængende regeringen til at returnere 

disse ejendomme til deres retmæssige 

ejere; 

Or. en 

 

 


