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Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet är oroat över 
det utbredda och allvarliga våldet mot 
kvinnor i det turkiska samhället, med 
hedersmord, olagliga barnäktenskap och 
sexuella övergrepp, och över de turkiska 
myndigheternas ovilja att straffa dem som 
gjort sig skyldiga till könsrelaterat våld. 
Parlamentet betonar att våld i hemmet 
ledde till att 440 kvinnor dog under 2018 
– en ökning jämfört med tidigare år – och 
att de straffrättsliga förfarandena ofta är 
långdragna och fördröjda. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att 
anta och genomföra en nolltoleranspolitik 
i denna fråga.
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Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Med beaktande av ovanstående 
rekommenderar Europaparlamentet 
kommissionen och Europeiska unionens 
råd att, i enlighet med förhandlingsramen, 
formellt lägga anslutningsförhandlingarna 
med Turkiet på is. Parlamentet är dock 
fortsatt fast beslutet att föra en demokratisk 
och politisk dialog med Turkiet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
använda de medel som nu finns inom 
instrumentet för stöd inför anslutningen 
(IPA II och det framtida IPA III) för att 
genom ett särskilt anslag som förvaltas 
direkt av EU stödja det civila samhället, 
människorättsförsvarare och journalister i 
Turkiet och öka möjligheterna till direkta 
personkontakter, akademisk dialog, 
turkiska studenters tillträde till europeiska 
universitet och medieplattformar för 
journalister med målet att skydda och 
främja demokratiska värden och principer, 
mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. 
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 49 i fördraget om Europeiska 
unionen, förväntar sig parlamentet att 
förhållandet mellan Turkiet och EU ska 
omdefinieras genom ett verkligt 
partnerskap. Parlamentet betonar att varje 
politiskt åtagande mellan EU och Turkiet 
bör grundas på villkorade bestämmelser 
vad gäller respekten för demokrati, 

21. Med beaktande av ovanstående 
rekommenderar Europaparlamentet 
kommissionen och Europeiska unionens 
råd att avsluta anslutningsförhandlingarna 
med Turkiet. Parlamentet är dock fortsatt 
fast beslutet att föra en demokratisk och 
politisk dialog med Turkiet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att använda de 
medel som nu finns inom instrumentet för 
stöd inför anslutningen (IPA II och det 
framtida IPA III) för att genom ett särskilt 
anslag som förvaltas direkt av EU stödja 
det civila samhället, 
människorättsförsvarare och journalister i 
Turkiet och öka möjligheterna till direkta 
personkontakter, akademisk dialog, 
turkiska studenters tillträde till europeiska 
universitet och medieplattformar för 
journalister med målet att skydda och 
främja demokratiska värden och principer, 
mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. 
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 49 i fördraget om Europeiska 
unionen, förväntar sig parlamentet att 
förhållandet mellan Turkiet och EU ska 
omdefinieras genom ett verkligt 
partnerskap. Parlamentet betonar att varje 
politiskt åtagande mellan EU och Turkiet 
bör grundas på villkorade bestämmelser 
vad gäller respekten för demokrati, 
rättsstatlighet och grundläggande 
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rättsstatlighet och grundläggande 
rättigheter.

rättigheter.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet konstaterar att 
processen för en EU-anslutning till en 
början var en stark drivkraft för reformer i 
Turkiet, men att det skett en kraftig 
tillbakagång när det gäller 
rättsstatsprincipen och de mänskliga 
rättigheterna under de senaste åren. 
Parlamentet påminner om sina upprepade 
krav att kapitel 23 om rättsväsendet och 
grundläggande rättigheter och kapitel 24 
om rättvisa, frihet och säkerhet ska 
öppnas vid en tidpunkt då den turkiska 
regeringen har åtagit sig att genomföra 
seriösa reformer. Parlamentet beklagar 
djupt att anslutningsinstrumenten inte 
kunnat utnyttjas fullt ut på grund av 
rådets fortsatta blockering.

22. Europaparlamentet konstaterar att 
processen för en EU-anslutning till en 
början var en stark drivkraft för reformer i 
Turkiet, men att det har skett en massiv 
tillbakagång när det gäller 
rättsstatsprincipen och de mänskliga 
rättigheterna under de senaste åren. 
Parlamentet konstaterar att Turkiet har 
avlägsnat sig ytterligare från EU. 
Parlamentet beklagar djupt den negativa 
inställningen till EU i retoriken från den 
turkiske presidenten, vilket har påverkat 
relationerna negativt och därmed lett till 
det nuvarande dödläget i 
förhandlingsprocessen.

Or. en


