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6.3.2019 A8-0091/2

Ændringsforslag 2
Renate Sommer
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0091/2019
Kati Piri
Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
(2018/2150(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. er bekymret over udbredelsen og 
den grove karakter af vold mod kvinder i 
det tyrkiske samfund, herunder æresdrab, 
børneægteskaber, som ikke har hjemmel i 
lovgivningen, og seksuelt misbrug, og 
over de tyrkiske myndigheders 
utilbøjelighed til at straffe 
gerningsmændene bag kønsbaseret vold; 
fremhæver, at vold i hjemmet førte til 440 
kvinders død i 2018, hvilket er en stigning 
i forhold til tidligere år, og at straffesager 
ofte er langvarige og genstand for 
forsinkelse; opfordrer den tyrkiske 
regering til at vedtage og gennemføre en 
nultolerancepolitik over for dette 
problem;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/3

Ændringsforslag 3
Renate Sommer
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0091/2019
Kati Piri
Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
(2018/2150(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. opfordrer under hensyntagen til 
ovenstående Kommissionen og Rådet for 
Den Europæiske Union til i 
overensstemmelse med 
forhandlingsrammen formelt at 
suspendere tiltrædelsesforhandlingerne 
med Tyrkiet; har dog fortsat forpligtet sig 
til demokratisk og politisk dialog med 
Tyrkiet; anmoder Kommissionen om at 
anvende de midler, der i øjeblikket er 
tildelt under instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA II og den 
fremtidige IPA III), til – gennem en særlig 
bevillingsramme, der forvaltes direkte af 
EU – at støtte Tyrkiets civilsamfund, 
menneskerettighedsforkæmpere og 
journalister og til at øge mulighederne for 
mellemfolkelige kontakter, den 
akademiske dialog, adgang for tyrkiske 
studerende til europæiske universiteter og 
medieplatforme for journalister med det 
formål at beskytte og fremme de 
demokratiske værdier og principper, 
menneskerettighederne og 
retsstatsprincippet; forventer, at forholdet 
mellem Tyrkiet og EU omdefineres i form 
af et reelt partnerskab, jf. dog artikel 49 i 
traktaten om Den Europæiske Union; 
understreger, at ethvert politisk 
engagement mellem EU og Tyrkiet bør 
være baseret på 

21. opfordrer under hensyntagen til 
ovenstående Kommissionen og Rådet for 
Den Europæiske Union til at suspendere 
tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet; 
har dog fortsat forpligtet sig til 
demokratisk og politisk dialog med 
Tyrkiet; anmoder Kommissionen om at 
anvende de midler, der i øjeblikket er 
tildelt under instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA II og den 
fremtidige IPA III), til – gennem en særlig 
bevillingsramme, der forvaltes direkte af 
EU – at støtte Tyrkiets civilsamfund, 
menneskerettighedsforkæmpere og 
journalister og til at øge mulighederne for 
mellemfolkelige kontakter, den 
akademiske dialog, adgang for tyrkiske 
studerende til europæiske universiteter og 
medieplatforme for journalister med det 
formål at beskytte og fremme de 
demokratiske værdier og principper, 
menneskerettighederne og 
retsstatsprincippet; forventer, at forholdet 
mellem Tyrkiet og EU omdefineres i form 
af et reelt partnerskab, jf. dog artikel 49 i 
traktaten om Den Europæiske Union; 
understreger, at ethvert politisk 
engagement mellem EU og Tyrkiet bør 
være baseret på 
konditionalitetsbestemmelser vedrørende 
respekt for demokrati, retsstatsprincippet 
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konditionalitetsbestemmelser vedrørende 
respekt for demokrati, retsstatsprincippet 
og grundlæggende rettigheder;

og grundlæggende rettigheder;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/4

Ændringsforslag 4
Renate Sommer
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0091/2019
Kati Piri
Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
(2018/2150(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. bemærker, at der, mens EU-
tiltrædelsesprocessen var ved sin 
begyndelse, var en kraftig motivation for 
reformer i Tyrkiet, men at der siden er sket 
en drastisk tilbagegang inden for 
retsstatsforhold og menneskerettigheder i 
de seneste år; minder om, at Parlamentet 
gentagne gange har opfordret til at åbne 
kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed på 
et tidspunkt, hvor den tyrkiske regering 
havde forpligtet sig til at gennemføre 
alvorlige reformer; beklager dybt, at 
tiltrædelsesinstrumenterne ikke kunne 
udnyttes fuldt ud på grund af Rådets 
fortsatte blokering;

22. bemærker, at der, mens EU-
tiltrædelsesprocessen var ved sin 
begyndelse, var en kraftig motivation for 
reformer i Tyrkiet, men at der siden er sket 
en massiv tilbagegang inden for 
retsstatsforhold og menneskerettigheder i 
de seneste år; bemærker, at Tyrkiet har 
bevæget sig længere væk fra EU; 
beklager dybt den tyrkiske præsidents EU-
fjendske retorik, der har formørket det 
indbyrdes forhold og dermed ført til det 
nuværende dødvande i 
forhandlingsprocessen;

Or. en


