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6.3.2019 A8-0091/5

Ændringsforslag 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. beklager de aktioner, som den 
tyrkiske regering har iværksat over for 
tyrkiske borgere i tredjelande, herunder 
chikane og kidnapninger og hemmelig 
overvågning, samt praksissen med hotlines, 
hvor personer opfordres til at anmelde 
andre borgere til myndighederne; er dybt 
bekymret over den ulovlige bortførelse og 
udlevering af 101 tyrkiske statsborgere, 
som blev gennemført i 18 lande, hvilket 
blev bekræftet i de tyrkiske myndigheders 
erklæring af 16. juli 2018; opfordrer 
indtrængende EU's medlemsstater til at 
behandle eventuelle anmodninger om 
udlevering fra tredjelande på gennemsigtig 
vis i overensstemmelse med retslige 
procedurer og fuldt ud i tråd med 
internationale 
menneskerettighedsstandarder; gentager, at 
Interpols arrestordrer ikke kan misbruges 
til at ramme tyrkiske systemkritikere, 
menneskerettighedsforkæmpere, 
journalister og dem, der er kritiske over for 
regeringen, såsom den tidligere Sakharov-
prisfinalist Can Dündar;

3. beklager de aktioner, som den 
tyrkiske regering har iværksat over for 
tyrkiske borgere i tredjelande, herunder 
chikane og kidnapninger og hemmelig 
overvågning, samt praksissen med hotlines, 
hvor personer opfordres til at anmelde 
andre borgere til myndighederne; er 
bekymret over, at den tyrkiske regering 
har tilbudt en belønning for 
tilbagesendelse af tyrkiske borgere, der 
har opnået flygtningestatus i Den 
Europæiske Union og bor i 
medlemsstaterne; er dybt bekymret over 
den ulovlige bortførelse og udlevering af 
101 tyrkiske statsborgere, som blev 
gennemført i 18 lande, hvilket blev 
bekræftet i de tyrkiske myndigheders 
erklæring af 16. juli 2018; opfordrer 
indtrængende EU's medlemsstater til at 
behandle eventuelle anmodninger om 
udlevering fra tredjelande på gennemsigtig 
vis i overensstemmelse med retslige 
procedurer og fuldt ud i tråd med 
internationale 
menneskerettighedsstandarder; gentager, at 
Interpols arrestordrer ikke kan misbruges 
til at ramme tyrkiske systemkritikere, 
menneskerettighedsforkæmpere, 
journalister og dem, der er kritiske over for 
regeringen, såsom den tidligere Sakharov-
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prisfinalist Can Dündar;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. 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;

13. 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; modsætter sig i 
denne forbindelse enhver ekstrem 
holdning, der fremmer fysiske ændringer 
af det historisk-religiøse monument Hagia 
Sophia og dets omdannelse til en moské; 
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;

Or. en
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Ændringsforslag 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. er dybt bekymret over situationen i 
det sydøstlige Tyrkiet og de alvorlige 
påstande om 
menneskerettighedskrænkelser, overdreven 
magtanvendelse, tortur og den alvorlige 
indskrænkning af retten til menings- og 
ytringsfrihed samt politisk deltagelse i den 
sydøstlige del af landet, navnlig efter 
sammenbruddet af processen med at finde 
en løsning på det kurdiske spørgsmål i 
2015, som dokumenteret af FN's 
Højkommissariat for Menneskerettigheder 
og menneskerettighedsforkæmpere i 
Tyrkiet; gentager sin kraftige 
fordømmelse af, at Det Kurdiske 
Arbejderparti (PKK), som har været 
opført på EU's liste over 
terrororganisationer siden 2002, har 
genoptaget voldshandlingerne; 
understreger, at det haster med at 
genoptage en troværdig politisk proces, der 
kan føre til en fredelig løsning på det 
kurdiske spørgsmål; opfordrer Tyrkiet til 
straks at undersøge alvorlige påstande om 
menneskerettighedskrænkelser og drab og 
til at give internationale observatører 
mulighed for at foretage uafhængige 
kontroller; er bekymret over ødelæggelsen 
af den historiske arv på steder i det 

14. er dybt bekymret over situationen i 
det sydøstlige Tyrkiet og de alvorlige 
påstande om 
menneskerettighedskrænkelser, overdreven 
magtanvendelse, tortur og den alvorlige 
indskrænkning af retten til menings- og 
ytringsfrihed samt politisk deltagelse i den 
sydøstlige del af landet, navnlig efter 
sammenbruddet af processen med at finde 
en løsning på det kurdiske spørgsmål i 
2015, som dokumenteret af FN's 
Højkommissariat for Menneskerettigheder 
og menneskerettighedsforkæmpere i 
Tyrkiet; understreger, at opførelsen af 
PKK på EU's liste over 
terrororganisationer står i vejen for 
etableringen af fred, dialog og 
forhandlinger, samtidig med at det gør det 
lettere at krænke menneskerettighederne; 
opfordrer derfor Rådet til at revidere 
listen og fjerne PKK fra listen over 
terrororganisationer, idet der navnlig 
tages hensyn til Den Europæiske Unions 
Domstols dom af 15. november 2018, som 
fjerner og annullerer PKK's optagelse på 
Rådet af Den Europæiske Unions liste 
over terrororganisationer fra 2014 til 
2017; opfordrer de tyrkiske myndigheder 
til at genoptage drøftelserne med PKK's 
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sydøstlige Tyrkiet, herunder 
oldtidsområdet Sur i Diyarbakir, som var 
opført på UNESCO's verdensarvsliste, 
hvilket udgør en trussel mod bevarelsen af 
kurdisk identitet og kultur i Tyrkiet;

ledere for at nå frem til en fredelig 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
understreger, at det haster med at 
genoptage en troværdig politisk proces, der 
kan føre til en fredelig løsning på det 
kurdiske spørgsmål; opfordrer Tyrkiet til 
straks at undersøge alvorlige påstande om 
menneskerettighedskrænkelser og drab og 
til at give internationale observatører 
mulighed for at foretage uafhængige 
kontroller; er bekymret over ødelæggelsen 
af den historiske arv på steder i det 
sydøstlige Tyrkiet, herunder 
oldtidsområdet Sur i Diyarbakir, som var 
opført på UNESCO's verdensarvsliste, 
hvilket udgør en trussel mod bevarelsen af 
kurdisk identitet og kultur i Tyrkiet;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
for GUE/NGL-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; 

21. opfordrer under hensyntagen til 
ovenstående Kommissionen og Rådet for 
Den Europæiske Union til i 
overensstemmelse med 
forhandlingsrammen at stille 
tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet i 
bero; har dog fortsat forpligtet sig til 
demokratisk og politisk dialog med 
Tyrkiet; understreger, at ethvert politisk 
engagement mellem EU og Tyrkiet bør 
være baseret på 
konditionalitetsbestemmelser vedrørende 
respekt for demokrati, retsstatsprincippet 
og grundlæggende rettigheder;
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understreger, at ethvert politisk 
engagement mellem EU og Tyrkiet bør 
være baseret på 
konditionalitetsbestemmelser vedrørende 
respekt for demokrati, retsstatsprincippet 
og grundlæggende rettigheder;

Or. en



AM\1178872DA.docx PE635.399v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA
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Ændringsforslag 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
for GUE/NGL-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 drastisk tilbagegang inden for 
retsstatsforhold og menneskerettigheder i 
de seneste år;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. understreger, at moderniseringen 
af toldunionen yderligere vil styrke de 
allerede stærke bånd mellem Tyrkiet og 
EU og vil bevare Tyrkiets økonomiske 
kobling til EU; mener derfor, at en dør bør 
stå åben for modernisering og opgradering 
af toldunionen fra 1995 mellem EU og 
Tyrkiet og omfatte relevante områder 
såsom landbrug, tjenesteydelser og 
offentlige indkøb, som i øjeblikket ikke er 
omfattet; minder om, at Tyrkiet er EU's 
femtevigtigste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets vigtigste, samt at to tredjedele af 
de direkte udenlandske investeringer (FDI) 
i Tyrkiet kommer fra EU-medlemsstater, 
og at Tyrkiet er et vigtigt vækstmarked for 
EU; mener, at en opgradering vil give en 
værdifuld mulighed for demokratisk 
konditionalitet, en positiv løftestangseffekt 
og muligheden for en køreplan, hvor en 
opgradering af toldunionen går hånd i hånd 
med konkrete forbedringer fra Tyrkiets 
side med hensyn til demokratiske reformer 
på områderne demokrati, 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet 
for at skabe et sandt, åbent rum for 
civilsamfundet og pluralisme; mener 
endvidere, at opgraderingen af toldunionen 

23. mener, at en dør bør stå åben for 
modernisering og opgradering af 
toldunionen fra 1995 mellem EU og 
Tyrkiet; minder om, at Tyrkiet er EU's 
femtevigtigste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets vigtigste, samt at to tredjedele af 
de direkte udenlandske investeringer (FDI) 
i Tyrkiet kommer fra EU-medlemsstater, 
og at Tyrkiet er et vigtigt vækstmarked for 
EU; mener, at en opgradering kan 
overvejes, forudsat at Tyrkiet først 
fortsætter med en fuldstændig og 
ikkediskriminerende gennemførelse af 
sine forpligtelser, der følger af den 
nuværende toldunionsaftale mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at når først dette skridt 
er taget, vil en opgradering give en 
værdifuld mulighed for demokratisk 
konditionalitet, en positiv løftestangseffekt 
og muligheden for en køreplan, hvor en 
opgradering af toldunionen går hånd i hånd 
med konkrete forbedringer fra Tyrkiets 
side med hensyn til demokratiske reformer, 
der styrker fuld overholdelse af 
Københavnskriterierne på områderne 
demokrati, menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder samt 
retsstatsprincippet for at skabe et sandt, 
åbent rum for civilsamfundet og 
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vil give en vigtig mulighed for politisk 
dialog om social og miljømæssigt 
bæredygtig økonomisk udvikling og 
klimaændringer samt om 
arbejdstagerrettigheder i Tyrkiet; opfordrer 
Kommissionen til at påbegynde det 
forberedende arbejde med henblik på en 
opgradering af toldunionen, så snart den 
tyrkiske regering konkret viser, at den er 
klar til seriøse reformer; opfordrer 
Kommissionen til at indføje en klausul om 
menneskerettigheder og grundlæggende 
friheder i den opgraderede toldunion, 
således at menneskerettigheder og 
grundlæggende friheder bliver en central 
betingelse; minder om, at den nuværende 
toldunion ikke opnår sit fulde potentiale, 
før Tyrkiet i fuldt omfang gennemfører 
tillægsprotokollen over for samtlige 
medlemsstater;

pluralisme; mener endvidere, at 
opgraderingen af toldunionen vil give en 
vigtig mulighed for politisk dialog om 
social og miljømæssigt bæredygtig 
økonomisk udvikling og klimaændringer 
samt om arbejdstagerrettigheder i Tyrkiet; 
opfordrer Kommissionen til at påbegynde 
det forberedende arbejde med henblik på 
en opgradering af toldunionen, så snart den 
tyrkiske regering konkret viser, at den er 
klar til seriøse reformer; opfordrer 
Kommissionen til at indføje en klausul om 
menneskerettigheder og grundlæggende 
friheder i den opgraderede toldunion, 
således at menneskerettigheder og 
grundlæggende friheder bliver en central 
betingelse; minder om, at den nuværende 
toldunion ikke opnår sit fulde potentiale, 
før Tyrkiet i fuldt omfang gennemfører 
tillægsprotokollen over for samtlige 
medlemsstater;

Or. en
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Ændringsforslag 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. bemærker, at visumliberalisering er 
af stor betydning for tyrkiske borgere, 
navnlig for studerende, akademikere, 
repræsentanter for erhvervslivet og 
personer med familiebånd i EU's 
medlemsstater; tilskynder den tyrkiske 
regering til fuldt ud at overholde de 72 
kriterier, der er fastlagt i køreplanen for 
visumliberalisering; understreger, at 
revisionen af Tyrkiets antiterrorlovgivning 
er en afgørende betingelse for at sikre 
grundlæggende rettigheder og friheder; 
opfordrer Tyrkiet til at gøre den 
nødvendige indsats for at opfylde de 
resterende kriterier; understreger, at 
visumliberalisering vil være mulig, når alle 
kriterier er blevet fuldt ud og effektivt 
opfyldt på en ikke-diskriminerende måde;

26. bemærker, at visumliberalisering er 
af stor betydning for tyrkiske borgere, 
navnlig for studerende, akademikere, 
repræsentanter for erhvervslivet og 
personer med familiebånd i EU's 
medlemsstater; minder om, at 
visumliberaliseringsordningen ikke må 
berøre rettighederne for tyrkiske 
statsborgere, navnlig dem, der søger asyl i 
Europa, og kan ikke gøres til genstand for 
øget grænsekontrol eller gennemførelse af 
tilbagetagelsesaftaler, men er i sig selv et 
mål om at opnå den universelle ret til fri 
bevægelighed som fastsat i folkeretten; 
tilskynder den tyrkiske regering til fuldt ud 
at overholde de 72 kriterier, der er fastlagt i 
køreplanen for visumliberalisering; 
understreger, at revisionen af Tyrkiets 
antiterrorlovgivning er en afgørende 
betingelse for at sikre grundlæggende 
rettigheder og friheder; opfordrer Tyrkiet 
til at gøre den nødvendige indsats for at 
opfylde de resterende kriterier; 
understreger, at visumliberalisering vil 
være mulig, når alle kriterier er blevet fuldt 
ud og effektivt opfyldt på en ikke-
diskriminerende måde over for alle EU-
medlemsstater;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

Ændringsforslag 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. minder om den vigtige rolle, som 
Tyrkiet har spillet med hensyn til at reagere 
på den migrationskrise, der opstod som 
følge af krigen i Syrien; er af den 
opfattelse, at Tyrkiet og den tyrkiske 
befolkning har udvist stor gæstfrihed ved at 
tilbyde husly til over 3,5 millioner syriske 
flygtninge; understreger, at der er omkring 
en million syriske børn i skolealderen i 
Tyrkiet, hvoraf 60 % er indskrevet i 
tyrkiske skoler; noterer sig erklæringen fra 
EU og Tyrkiet af 18. marts 2016; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til at overholde 
nonrefoulementprincippet; beklager, at EU 
under IPA-programmet for 2011/12 
finansierede erhvervelsen af pansrede 
overvågningskøretøjer af typen Cobra II, 
og opfordrer Kommissionen til nøje at 
overvåge anvendelsen af udstyr, der (med-
)finansieres under EU's programmer, og 
den effektive gennemførelse af 
nonrefoulementprincippet, navnlig ved den 
syriske grænse; opfordrer EU og dets 
medlemsstater til at holde deres løfter om 
en storstilet genbosætning og til at sikre 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
langsigtet støtte til syriske flygtninge i 
Tyrkiet; anerkender Den Europæiske 
Revisionsrets særberetning fra 2018, der 
opfordrer til større effektivitet og mere 

27. minder om den vigtige rolle, som 
Tyrkiet har spillet med hensyn til at reagere 
på de udfordringer vedrørende personer 
med behov for international beskyttelse, 
der opstod som følge af krigen i Syrien; er 
af den opfattelse, at Tyrkiet og den tyrkiske 
befolkning har udvist stor gæstfrihed ved at 
tilbyde husly til over 3,5 millioner syriske 
flygtninge; understreger, at der er omkring 
en million syriske børn i skolealderen i 
Tyrkiet, hvoraf 60 % er indskrevet i 
tyrkiske skoler; forkaster erklæringen fra 
EU og Tyrkiet af 18. marts 2016; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til at overholde 
nonrefoulementprincippet; beklager, at EU 
under IPA-programmet for 2011/12 
finansierede erhvervelsen af pansrede 
overvågningskøretøjer af typen Cobra II, 
og opfordrer Kommissionen til nøje at 
overvåge anvendelsen af udstyr, der (med-
)finansieres under EU's programmer, og 
den effektive gennemførelse af 
nonrefoulementprincippet, navnlig ved den 
syriske grænse; opfordrer EU og dets 
medlemsstater til at holde deres løfter om 
en storstilet genbosætning og til at sikre 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
langsigtet støtte til syriske flygtninge i 
Tyrkiet; anerkender Den Europæiske 
Revisionsrets særberetning fra 2018, der 
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gennemsigtighed i tildelingen og 
fordelingen af finansieringsbidrag; påpeger 
den stigende usikkerhed for syriske 
flygtninge om udsigterne til deres 
midlertidige beskyttelse i Tyrkiet og 
opfordrer Tyrkiet til at overveje strategier 
for øget social samhørighed i områder med 
store syriske flygtningesamfund samt 
langsigtet samfundsøkonomisk og kulturel 
inklusion og tilstrækkelig og effektiv 
adgang til uddannelse og jobtræning; 
opfordrer Kommissionen til fortsat at være 
på vagt og sikre, at der, når der anvendes 
EU-midler, tages behørigt hensyn til 
flygtninges rettigheder, og at der gøres en 
indsats for at forhindre børnearbejde, 
seksuel udnyttelse af børn og andre 
menneskerettighedskrænkelser;

opfordrer til større effektivitet og mere 
gennemsigtighed i tildelingen og 
fordelingen af finansieringsbidrag; påpeger 
den stigende usikkerhed for syriske 
flygtninge om udsigterne til deres 
midlertidige beskyttelse i Tyrkiet og 
opfordrer Tyrkiet til at overveje strategier 
for øget social samhørighed i områder med 
store syriske flygtningesamfund samt 
langsigtet samfundsøkonomisk og kulturel 
inklusion og tilstrækkelig og effektiv 
adgang til uddannelse og jobtræning; 
opfordrer Kommissionen til fortsat at være 
på vagt og sikre, at der, når der anvendes 
EU-midler, tages behørigt hensyn til 
flygtninges rettigheder, og at der gøres en 
indsats for at forhindre børnearbejde, 
seksuel udnyttelse af børn og andre 
menneskerettighedskrænkelser;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Ændringsforslag 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. bemærker, at det er vigtigt for både 
EU og medlemsstaterne og Tyrkiet at 
opretholde en tæt dialog og et tæt 
samarbejde om udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske spørgsmål; opfordrer 
til samarbejde og yderligere tilpasning 
vedrørende udenrigspolitik, forsvars- og 
sikkerhedsspørgsmål, herunder 
samarbejde om terrorbekæmpelse; minder 
om, at Tyrkiet tillige er et mangeårigt 
medlem af NATO og ligger i et 
geostrategisk nøgleområde for så vidt 
angår bevarelse af regionens og Europas 
sikkerhed; bemærker, at EU og Tyrkiet 
fortsat samarbejder om (militære) 
spørgsmål af strategisk betydning i 
NATO-regi; opfordrer derfor de tyrkiske 
myndigheder til at genoptage samarbejdet 
med EU's NATO-medlemmer under 
NATO's rullende program for samarbejde 
med ikke-EU-lande;

udgår

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Ændringsforslag 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. minder om vigtigheden af gode 
naboskabsforbindelser; opfordrer i denne 
forbindelse Tyrkiet til at intensivere 
indsatsen for at løse de uløste bilaterale 
spørgsmål og uafklarede retlige 
forpligtelser og tvister med landets 
nærmeste naboer om landegrænser, 
søgrænser og luftrum, i overensstemmelse 
med bestemmelserne i FN-pagten og 
folkeretten; gentager sin opfordring til den 
tyrkiske regering om at undertegne og 
ratificere De Forenede Nationers 
havretskonvention (UNCLOS); opfordrer 
indtrængende den tyrkiske regering til at 
indstille de gentagne krænkelser af det 
græske luftrum og territorialfarvand og 
respektere alle sine naboers suverænitet; 
udtrykker beklagelse over, at casus belli-
truslen, som Tyrkiets Store 
Nationalforsamling har fremsat mod 
Grækenland, endnu ikke er trukket tilbage;

30. minder om vigtigheden af gode 
naboskabsforbindelser; opfordrer i denne 
forbindelse Tyrkiet til at intensivere 
indsatsen for at løse de uløste bilaterale 
spørgsmål og uafklarede retlige 
forpligtelser og tvister med landets 
nærmeste naboer om landegrænser, 
søgrænser og luftrum, i overensstemmelse 
med bestemmelserne i FN-pagten og 
folkeretten; gentager sin opfordring til den 
tyrkiske regering om at undertegne og 
ratificere De Forenede Nationers 
havretskonvention (UNCLOS); opfordrer 
indtrængende den tyrkiske regering til at 
indstille de gentagne krænkelser af det 
græske luftrum og territorialfarvand og 
respektere alle sine naboers suverænitet; 
minder om, at Grækenland i henhold til 
UNCLOS kan udøve sin ret til at udvide 
sit territorialfarvand til 12 sømil, når 
landet ønsker det; udtrykker beklagelse 
over, at casus belli-truslen, som Tyrkiets 
Store Nationalforsamling har fremsat mod 
Grækenland, endnu ikke er trukket tilbage;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Ændringsforslag 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. glæder sig over bestræbelserne 
under ledelse af FN's generalsekretær på at 
genoptage forhandlingerne om 
genforeningen af Cypern; gentager sin 
støtte til en rimelig, omfattende og farbar 
bilæggelse, der er baseret på en føderation 
bestående af to samfund og to zoner, status 
som én enkel international juridisk person, 
én suverænitet og ét statsborgerskab med 
politisk lighed mellem de to 
befolkningsgrupper i overensstemmelse 
med de relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd, folkeretten, EU-
lovgivningen og på grundlag af respekt for 
de principper, som Unionen er bygget på; 
henleder opmærksomheden på de rammer, 
som FN's generalsekretær har fremsat, og 
hans opfordring til genoptagelse af 
forhandlingerne på grundlag af de aftaler, 
der allerede er indgået i forbindelse med 
Crans-Montanaprocessen fra 2017; 
opfordrer EU og medlemsstaterne til at 
spille en mere aktiv rolle i at bringe disse 
forhandlinger til en vellykket afslutning; 
gentager sin opfordring til alle berørte 
parter, navnlig Tyrkiet, om at forpligte sig 
og bidrage til en samlet løsning; opfordrer 
Tyrkiet til at påbegynde tilbagetrækningen 
af sine styrker fra Cypern og overdrage det 

31. glæder sig over bestræbelserne 
under ledelse af FN's generalsekretær på at 
genoptage forhandlingerne om 
genforeningen af Cypern; gentager sin 
støtte til en rimelig, omfattende og farbar 
bilæggelse, der er baseret på en føderation 
bestående af to samfund og to zoner, status 
som én enkel international juridisk person, 
én suverænitet og ét statsborgerskab med 
politisk lighed mellem de to 
befolkningsgrupper i overensstemmelse 
med de relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd, folkeretten, EU-
lovgivningen og på grundlag af respekt for 
de principper, som Unionen er bygget på; 
henleder opmærksomheden på de rammer, 
som FN's generalsekretær har fremsat, og 
som bl.a. indeholder bestemmelser om 
ophævelse af garanttraktaten og af enhver 
ensidig ret til intervention og om hurtig 
tilbagetrækning af alle besættelsesstyrker, 
og på hans opfordring til genoptagelse af 
forhandlingerne på grundlag af de aftaler, 
der allerede er indgået i forbindelse med 
Crans-Montanaprocessen fra 2017; 
opfordrer EU og medlemsstaterne til at 
spille en mere aktiv rolle i at bringe disse 
forhandlinger til en vellykket afslutning; 
gentager sin opfordring til alle berørte 
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afspærrede område i Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550, og til at 
afholde sig fra handlinger, der ændrer øens 
demografiske balance gennem en politik 
med ulovlige bosættelser; understreger 
behovet for gennemførelse af gældende 
EU-ret på hele øen; anerkender i den 
sammenhæng det fortsatte arbejde i det 
blandede ad hoc-udvalg vedrørende EU-
forberedelse; forpligter sig til at intensivere 
sine bestræbelser på at engagere den 
tyrkiske-cypriotiske befolkningsgruppe i 
forberedelserne på en fuldstændig 
integration i EU, efter at der er opnået en 
løsning på Cypern-problemet, og opfordrer 
Kommissionen til at gøre det samme; roser 
det vigtige arbejde, som de to samfunds 
fælles Komité for Forsvundne Personer 
udfører, og som omhandler både tyrkisk-
cypriotiske og græsk-cypriotiske 
forsvundne personer, og roser, at der er 
blevet givet 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; 
anerkender Republikken Cyperns 
lovmæssige ret til at indgå bilaterale aftaler 
vedrørende dens eksklusive økonomiske 
område; opfordrer på ny Tyrkiet til at 
respektere alle medlemsstaternes suveræne 
rettigheder, herunder dem, der vedrører 
søgning efter og udnyttelse af 
naturressourcer, når disse er i 
overensstemmelse med gældende EU-ret 
og folkeretten; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til at engagere sig i en fredelig 
tvistbilæggelse og til at afholde sig fra 
enhver trussel eller handling, der kan have 
en negativ indvirkning på gode 
naboskabsforbindelser;

parter, navnlig Tyrkiet, om at forpligte sig 
og bidrage til en samlet løsning; opfordrer 
Tyrkiet til at påbegynde tilbagetrækningen 
af sine styrker fra Cypern og overdrage det 
afspærrede område i Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550, og til at 
afholde sig fra handlinger, der ændrer øens 
demografiske balance gennem en politik 
med ulovlige bosættelser; understreger 
behovet for gennemførelse af gældende 
EU-ret på hele øen; anerkender i den 
sammenhæng det fortsatte arbejde i det 
blandede ad hoc-udvalg vedrørende EU-
forberedelse; forpligter sig til at intensivere 
sine bestræbelser på at engagere den 
tyrkiske-cypriotiske befolkningsgruppe i 
forberedelserne på en fuldstændig 
integration i EU, efter at der er opnået en 
løsning på Cypern-problemet, og opfordrer 
Kommissionen til at gøre det samme; roser 
det vigtige arbejde, som de to samfunds 
fælles Komité for Forsvundne Personer 
udfører, og som omhandler både tyrkisk-
cypriotiske og græsk-cypriotiske 
forsvundne personer, og roser, at der er 
blevet givet 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; 
anerkender Republikken Cyperns 
lovmæssige ret til at indgå bilaterale aftaler 
vedrørende dens eksklusive økonomiske 
område; opfordrer på ny Tyrkiet til at 
respektere alle medlemsstaternes suveræne 
rettigheder, herunder dem, der vedrører 
søgning efter og udnyttelse af 
naturressourcer, når disse er i 
overensstemmelse med gældende EU-ret 
og folkeretten; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til at engagere sig i en fredelig 
tvistbilæggelse og til at afholde sig fra 
enhver trussel eller handling, der kan have 
en negativ indvirkning på gode 
naboskabsforbindelser;

Or. en
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