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Ändringsförslag  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport 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 uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

definitivt avsluta förhandlingarna med 

Turkiet om EU-anslutning 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Ändringsförslag  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport 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 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 definitivt avsluta allt 

föranslutningsstöd. 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Ändringsförslag  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet fördömer 

kraftigt de uttalanden från president 

Erdoğan i vilka han anklagar vissa EU-

ledare för ”nazistfasoner” och deras 

medborgare för att vara ”nazister”. Om 

sådana oförsvarliga uttalanden fortsätter 

undergräver detta Turkiets trovärdighet 

som politisk partner, och en export av 

landets interna konflikter ger upphov till 

hot mot den fredliga inhemska 

samexistensen i de medlemsstater där det 

finns större befolkningsgrupper med 

turkiskt ursprung. Den turkiska regeringen 

måste avstå från systematiska insatser för 

att mobilisera de turkiska 

befolkningsgrupperna i medlemsstaterna 

för sina egna syften. Parlamentet noterar 

med oro de rapporter som hävdar att 

medlemmar av den turkiska diasporan som 

bor i medlemsstaterna utsätts för 

påtryckningar, och fördömer de turkiska 

myndigheternas övervakning av 

medborgare med dubbla medborgarskap 

som bor utomlands. Parlamentet känner 

oro inför indragningen av ett stort antal 

pass, vilket leder till att människor blir 

statslösa i strid med FN:s konvention om 

statslösa personers rättsliga ställning 

från 1954 och FN:s konvention om 

begränsning av statslöshet från 1961, samt 

inför turkiska konsulats rapporterade 

28. Europaparlamentet fördömer 

kraftigt de uttalanden från president 

Erdoğan i vilka han anklagar vissa EU-

ledare för ”nazistfasoner” och deras 

medborgare för att vara ”nazister”. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att 

respektera medlemsstaternas suveränitet 

och territoriella integritet. Parlamentet 

framhåller att en export av landets interna 

konflikter ger upphov till hot mot den 

fredliga inhemska samexistensen i de 

medlemsstater där det finns större 

befolkningsgrupper med turkiskt ursprung. 

Den turkiska regeringen måste avstå från 

systematiska insatser för att mobilisera de 

turkiska befolkningsgrupperna i 

medlemsstaterna för sina egna syften. 

Parlamentet noterar med oro de rapporter 

som hävdar att medlemmar av den turkiska 

diasporan som bor i medlemsstaterna 

utsätts för påtryckningar, och fördömer de 

turkiska myndigheternas övervakning av 

medborgare med dubbla medborgarskap 

som bor utomlands. Parlamentet känner 

oro inför indragningen av ett stort antal 

pass, vilket leder till att människor blir 

statslösa i strid med FN:s konvention om 

statslösa personers rättsliga ställning 

från 1954 och FN:s konvention om 

begränsning av statslöshet från 1961, samt 

inför turkiska konsulats rapporterade 
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vägran att betjäna ett antal av sina 

medborgare. 

vägran att betjäna ett antal av sina 

medborgare. 

Or. en 



 

AM\1129584SV.docx  PE605.568v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

28.6.2017 A8-0234/29 

Ändringsförslag  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 30a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 30a. Europaparlamentet uppmanar 

med kraft den turkiska regeringen att 

erkänna folkmordet på armenierna. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Ändringsförslag  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 31a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 31a. Europaparlamentet fördömer 

försöken att omvandla Hagia Sofia till en 

moské, framför allt genom utnämning av 

en permanent imam i oktober 2016 och 

genom att anordna och sända muslimska 

böner den 21 juni 2017, i närvaro av 

regeringstjänstemän. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Ändringsförslag  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 31b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 31b. Europaparlamentet uppmanar 

med kraft den turkiska regeringen att 

avstå från att beslagta kristnas egendom, 

något som nyligen hänt avseende ett 

sextiotal kyrkor, kyrkogårdar och annan 

egendom i de sydöstra delarna av landet. 

Regeringen uppmanas med kraft att 

återlämna denna egendom till de 

rättmätiga ägarna. 

Or. en 

 

 


