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6.3.2019 A8-0091/5

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

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar de 
åtgärder som den turkiska regeringen 
vidtagit mot turkiska medborgare i 
tredjeländer, inbegripet trakasserier, 
kidnappningar och dold övervakning, samt 
användning av jourtelefonlinjer dit 
människor uppmanas ringa för att anmäla 
andra medborgare till de turkiska 
myndigheterna. Parlamentet är djupt oroat 
över att 101 turkiska medborgare i 18 
länder utsatts för olagliga bortföranden och 
utlämningar, vilket bekräftats i de turkiska 
myndigheternas uttalande av 
den 16 juli 2018. Parlamentet uppmanar 
med kraft EU:s medlemsstater att behandla 
varje begäran från Turkiet om utlämning 
på ett transparent sätt, samtidigt som man 
följer rättsliga förfaranden som är helt i 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet 
upprepar att en häktningsorder från 
Interpol inte får missbrukas för att riktas 
mot turkiska dissidenter, 
människorättsförsvarare, journalister och 
personer som är kritiska mot regeringen, 
såsom Can Dündar, tidigare kandidat till 
Sacharovpriset.

3. Europaparlamentet beklagar de 
åtgärder som den turkiska regeringen 
vidtagit mot turkiska medborgare i 
tredjeländer, inbegripet trakasserier, 
kidnappningar och dold övervakning, samt 
användning av jourtelefonlinjer dit 
människor uppmanas ringa för att anmäla 
andra medborgare till de turkiska 
myndigheterna. Parlamentet är oroat över 
att den turkiska regeringen har erbjudit 
en belöning om turkiska medborgare som 
har beviljats flyktingstatus i EU och som 
bor i medlemsstaterna återvänder. 
Parlamentet är djupt oroat över att 101 
turkiska medborgare i 18 länder utsatts för 
olagliga bortföranden och utlämningar, 
vilket bekräftats i de turkiska 
myndigheternas uttalande av 
den 16 juli 2018. Parlamentet uppmanar 
med kraft EU:s medlemsstater att behandla 
varje begäran från Turkiet om utlämning 
på ett transparent sätt, samtidigt som man 
följer rättsliga förfaranden som är helt i 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Parlamentet 
upprepar att en häktningsorder från 
Interpol inte får missbrukas för att riktas 
mot turkiska dissidenter, 
människorättsförsvarare, journalister och 
personer som är kritiska mot regeringen, 
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såsom Can Dündar, tidigare kandidat till 
Sacharovpriset.

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/6

Ändringsförslag 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, 
Miguel Urbán Crespo
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiets regering att respektera och fullt ut 
fullgöra de rättsliga skyldigheter som den 
åtagit sig avseende skydd av kulturarvet, 
och i synnerhet att med ärligt uppsåt 
genomföra en integrerad inventering av det 
grekiska, armeniska, assyriska och övriga 
kulturarv som har förstörts eller förfallit 
under det senaste århundradet. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att ratificera Unescos 
konvention från 2005 om skydd för och 
främjande av mångfalden av 
kulturyttringar. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att samarbeta med relevanta 
internationella organisationer, i synnerhet 
Europarådet, när det gäller att förhindra 
och bekämpa olaglig handel med och 
medveten förstörelse av kulturarv.

13. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiets regering att respektera och fullt ut 
fullgöra de rättsliga skyldigheter som den 
åtagit sig avseende skydd av kulturarvet, 
och i synnerhet att med ärligt uppsåt 
genomföra en integrerad inventering av det 
grekiska, armeniska, assyriska och övriga 
kulturarv som har förstörts eller förfallit 
under det senaste århundradet. Parlamentet 
motsätter sig i detta sammanhang alla 
extrema synsätt som verkar för att det 
historisk-religiösa monumentet 
Hagia Sofias ska förändras och 
omvandlas till en moské. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att ratificera Unescos 
konvention från 2005 om skydd för och 
främjande av mångfalden av 
kulturyttringar. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att samarbeta med relevanta 
internationella organisationer, i synnerhet 
Europarådet, när det gäller att förhindra 
och bekämpa olaglig handel med och 
medveten förstörelse av kulturarv.

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/7

Ändringsförslag 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, 
Sofia Sakorafa
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet är djupt oroat 
över situationen i Turkiets sydöstra delar 
och de allvarliga anklagelserna om 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
överdriven användning av våld, tortyr och 
de allvarliga inskränkningarna av åsikts- 
och yttrandefriheten samt det politiska 
deltagandet i området, särskilt efter det att 
processen för en lösning av den kurdiska 
frågan bröt samman 2015, vilket har 
dokumenterats av FN:s kommissariat för 
mänskliga rättigheter och av 
människorättsförsvarare i Turkiet. 
Parlamentet fördömer än en gång 
kraftfullt att Kurdistans arbetarparti 
(PKK), som har stått på EU:s förteckning 
över terroristorganisationer sedan 2002, 
åter har börjat ta till våld. Parlamentet 
betonar hur viktigt och brådskande det är 
att återuppta en trovärdig politisk process 
som leder till en fredlig lösning av den 
kurdiska frågan. Turkiet uppmanas att 
snabbt utreda alla allvarliga anklagelser om 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
och mord, och att låta internationella 
observatörer genomföra oberoende 
övervakning. Parlamentet är oroat över att 
historiska kulturarvsplatser i sydöstra delen 
av landet förstörts, inklusive det gamla Sur 

14. Europaparlamentet är djupt oroat 
över situationen i Turkiets sydöstra delar 
och de allvarliga anklagelserna om 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, 
överdriven användning av våld, tortyr och 
de allvarliga inskränkningarna av åsikts- 
och yttrandefriheten samt det politiska 
deltagandet i området, särskilt efter det att 
processen för en lösning av den kurdiska 
frågan bröt samman 2015, vilket har 
dokumenterats av FN:s kommissariat för 
mänskliga rättigheter och av 
människorättsförsvarare i Turkiet. 
Parlamentet understryker att det faktum 
att Kurdistans arbetarparti (PKK) står med 
på EU:s förteckning över 
terroristorganisationer är ett hinder för 
upprättande av fred, dialog och 
förhandlingar, samtidigt som det 
underlättar kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Parlamentet uppmanar därför 
rådet att se över förteckningen och stryka 
PKK från förteckningen över 
terroristorganisationer, i synnerhet med 
beaktande av Europeiska unionens 
domstols dom av den 15 november 2018 
som stryker och upphäver PKK:s 
upptagande på Europeiska unionens råds 
lista över terroristorganisationer från 
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i Diyarbakir som fanns med på Unescos 
världsarvslista, vilket hotar bevarandet av 
kurdisk identitet och kultur i Turkiet.

2014 till 2017. Parlamentet uppmanar de 
turkiska myndigheterna att återuppta 
samtal med PKK-ledarna för att nå en 
fredlig lösning på den kurdiska frågan. 
Parlamentet betonar hur viktigt och 
brådskande det är att återuppta en trovärdig 
politisk process som leder till en fredlig 
lösning av den kurdiska frågan. Turkiet 
uppmanas att snabbt utreda alla allvarliga 
anklagelser om kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och mord, och att 
låta internationella observatörer genomföra 
oberoende övervakning. Parlamentet är 
oroat över att historiska kulturarvsplatser i 
sydöstra delen av landet förstörts, inklusive 
det gamla Sur i Diyarbakir som fanns med 
på Unescos världsarvslista, vilket hotar 
bevarandet av kurdisk identitet och kultur i 
Turkiet.

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/8

Ändringsförslag 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 
Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

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 

21. Med beaktande av ovanstående 
rekommenderar Europaparlamentet 
kommissionen och Europeiska unionens 
råd att, i enlighet med förhandlingsramen, 
formellt frysa anslutningsförhandlingarna 
med Turkiet. Parlamentet är dock fortsatt 
fast beslutet att föra en demokratisk och 
politisk dialog med Turkiet. Parlamentet 
betonar att varje politiskt åtagande mellan 
EU och Turkiet bör grundas på villkorade 
bestämmelser vad gäller respekten för 
demokrati, rättsstatlighet och 
grundläggande rättigheter.
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åtagande mellan EU och Turkiet bör 
grundas på villkorade bestämmelser vad 
gäller respekten för demokrati, 
rättsstatlighet och grundläggande 
rättigheter.

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/9

Ändringsförslag 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

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 skett en kraftig 
tillbakagång när det gäller 
rättsstatsprincipen och de mänskliga 
rättigheterna under de senaste åren.

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Ändringsförslag 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 
Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet betonar att en 
modernisering av tullunionen ytterligare 
skulle befästa de redan starka banden 
mellan Turkiet och EU och bevara 
Turkiets ekonomiska koppling till EU. 
Parlamentet anser därför att en dörr bör 
lämnas öppen för modernisering och 
uppgradering av 1995 års tullunion mellan 
EU och Turkiet, för att inkludera 
relevanta områden såsom jordbruk, 
tjänster och offentlig upphandling, som 
för närvarande inte omfattas. Parlamentet 
påminner om att Turkiet är EU:s femte 
största handelspartner medan EU är 
Turkiets främsta, och att två tredjedelar av 
de utländska direktinvesteringarna i 
Turkiet kommer från EU:s medlemsstater 
samt att Turkiet är en viktig 
tillväxtmarknad för EU. Parlamentet anser 
att en uppgradering skulle ge en värdefull 
möjlighet att ställa demokratiska villkor, 
skapa en positiv hävstångseffekt och 
utrymme för en färdplan där 
uppgraderingen av tullunionen skulle gå 
hand i hand med konkreta förbättringar 
från Turkiets sida avseende demokratiska 
reformer på områden som demokrati, 
grundläggande mänskliga fri- och 
rättigheter samt rättsstatlighet, och öppna 

23. Europaparlamentet anser att en dörr 
bör lämnas öppen för modernisering och 
uppgradering av 1995 års tullunion mellan 
EU och Turkiet. Parlamentet påminner om 
att Turkiet är EU:s femte största 
handelspartner medan EU är Turkiets 
främsta, och att två tredjedelar av de 
utländska direktinvesteringarna i Turkiet 
kommer från EU:s medlemsstater samt att 
Turkiet är en viktig tillväxtmarknad för 
EU. Parlamentet anser att en uppgradering 
kan övervägas under förutsättning att 
Turkiet först och främst börjar fullgöra 
sina skyldigheter enligt avtalet i den 
nuvarande tullunionen mellan EU och 
Turkiet, fullständigt och utan 
diskriminering. När det steget väl har 
tagits skulle uppgraderingen ge en 
värdefull möjlighet att ställa demokratiska 
villkor, skapa en positiv hävstångseffekt 
och utrymme för en färdplan där 
uppgraderingen av tullunionen skulle gå 
hand i hand med konkreta förbättringar 
från Turkiets sida avseende demokratiska 
reformer som ökar möjligheten till full 
överensstämmelse med 
Köpenhamnskriterierna på områden som 
demokrati, grundläggande mänskliga fri- 
och rättigheter samt rättsstatlighet, och 
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möjligheter för en äkta och öppen plats för 
civilsamhälle och pluralism. Parlamentet 
anser vidare att uppgraderingen av 
tullunionen skulle utgöra ett viktigt tillfälle 
för politisk dialog om en socialt och 
miljömässigt hållbar ekonomisk 
utveckling, om klimatförändringarna och 
om arbetstagarnas rättigheter i Turkiet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
inleda det förberedande arbetet för att 
uppgradera tullunionen så snart den 
turkiska regeringen bekräftar att den är 
beredd att genomföra seriösa reformer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
införa en klausul om mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter i den 
uppgraderade tullunionen, så att 
grundläggande mänskliga fri- och 
rättigheter blir ett nyckelvillkor. 
Parlamentet påminner om att tullunionen 
inte når sin fulla potential förrän Turkiet 
fullständigt genomför tilläggsprotokollet 
gentemot samtliga medlemsstater.

öppna möjligheter för en äkta och öppen 
plats för civilsamhälle och pluralism. 
Parlamentet anser vidare att 
uppgraderingen av tullunionen skulle 
utgöra ett viktigt tillfälle för politisk dialog 
om en socialt och miljömässigt hållbar 
ekonomisk utveckling, om 
klimatförändringarna och om 
arbetstagarnas rättigheter i Turkiet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
inleda det förberedande arbetet för att 
uppgradera tullunionen så snart den 
turkiska regeringen bekräftar att den är 
beredd att genomföra seriösa reformer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
införa en klausul om mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter i den 
uppgraderade tullunionen, så att 
grundläggande mänskliga fri- och 
rättigheter blir ett nyckelvillkor. 
Parlamentet påminner om att tullunionen 
inte når sin fulla potential förrän Turkiet 
fullständigt genomför tilläggsprotokollet 
gentemot samtliga medlemsstater.

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Ändringsförslag 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet konstaterar att 
viseringsliberalisering är av stor betydelse 
för turkiska medborgare, särskilt för 
studenter, akademiker, 
företagsrepresentanter och personer med 
familjeband i EU:s medlemsstater 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att till fullo uppfylla de 72 
kriterierna i färdplanen för 
viseringsliberalisering. Parlamentet 
understryker att en översyn av Turkiets 
lagstiftning mot terrorism är ett centralt 
villkor för att säkerställa grundläggande 
rättigheter och friheter. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att göra de 
ansträngningar som krävs för att uppnå 
återstående riktmärken. Parlamentet 
betonar att viseringsliberalisering kommer 
att vara möjlig när alla kriterier helt och 
fullt har uppfyllts på ett icke-
diskriminerande sätt.

26. Europaparlamentet konstaterar att 
viseringsliberalisering är av stor betydelse 
för turkiska medborgare, särskilt för 
studenter, akademiker, 
företagsrepresentanter och personer med 
familjeband i EU:s medlemsstater 
Parlamentet påminner om att systemet 
med viseringsliberalisering inte får 
påverka rättigheterna för turkiska 
medborgare, särskilt inte för dem som 
söker asyl i Europa, och inte kan 
underställas utökade gränskontroller eller 
genomförande av återtagandeavtal, utan i 
sig själv utgör ett mål för att uppnå den 
universella rätten till fri rörlighet i 
enlighet med internationell rätt. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att till fullo uppfylla de 72 
kriterierna i färdplanen för 
viseringsliberalisering. Parlamentet 
understryker att en översyn av Turkiets 
lagstiftning mot terrorism är ett centralt 
villkor för att säkerställa grundläggande 
rättigheter och friheter. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att göra de 
ansträngningar som krävs för att uppnå 
återstående riktmärken. Parlamentet 
betonar att viseringsliberalisering kommer 
att vara möjlig när alla kriterier helt och 
fullt har uppfyllts på ett icke-
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diskriminerande sätt gentemot alla EU-
medlemsstater.

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

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

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet påminner om 
den viktiga roll som Turkiet spelar i 
hanteringen av migrationskrisen till följd 
av kriget i Syrien. Parlamentet anser att 
Turkiet och dess befolkning har visat stor 
gästfrihet genom att erbjuda skydd för fler 
än 3,5 miljoner syriska flyktingar. 
Parlamentet understryker att det finns 
omkring en miljon syriska barn i 
skolåldern i Turkiet, av vilka 60 % är 
registrerade i turkiska skolor. Parlamentet 
noterar uttalandet från EU och Turkiet av 
den 18 mars 2016. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att respektera principen 
om ”non-refoulement”, dvs. att ingen 
flykting får återsändas till en stat där han 
eller hon riskerar förföljelse. Parlamentet 
beklagar att EU inom ramen för 
föranslutningsinstrumentets program för 
Turkiet 2011/2012 finansierat bepansrade 
Cobra II-övervakningsfordon, och 
uppmanar kommissionen att noggrant 
övervaka hur utrustning som 
(sam)finansieras genom EU-program 
används och hur principen om ”non-
refoulement” genomförs i praktiken, i 
synnerhet vid gränsen till Syrien. 
Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att hålla sina löften 
avseende storskalig vidarebosättning, och 

27. Europaparlamentet påminner om 
den viktiga roll som Turkiet spelar för 
hanteringen av utmaningarna i samband 
med att människor behöver internationellt 
skydd till följd av kriget i Syrien. 
Parlamentet anser att Turkiet och dess 
befolkning har visat stor gästfrihet genom 
att erbjuda skydd för fler än 3,5 miljoner 
syriska flyktingar. Parlamentet 
understryker att det finns omkring en 
miljon syriska barn i skolåldern i Turkiet, 
av vilka 60 % är registrerade i turkiska 
skolor. Parlamentet avvisar uttalandet från 
EU och Turkiet av den 18 mars 2016. 
Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet 
att respektera principen om ”non-
refoulement”, dvs. att ingen flykting får 
återsändas till en stat där han eller hon 
riskerar förföljelse. Parlamentet beklagar 
att EU inom ramen för 
föranslutningsinstrumentets program för 
Turkiet 2011/2012 finansierat bepansrade 
Cobra II-övervakningsfordon, och 
uppmanar kommissionen att noggrant 
övervaka hur utrustning som 
(sam)finansieras genom EU-program 
används och hur principen om ”non-
refoulement” genomförs i praktiken, i 
synnerhet vid gränsen till Syrien. 
Parlamentet uppmanar EU och 
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att säkerställa tillräckliga ekonomiska 
resurser för det långsiktiga stödet till 
syriska flyktingar i Turkiet. I Europeiska 
revisionsrättens särskilda rapport från 2018 
efterlyses ökad effektivitet och mer insyn i 
tilldelningen och fördelningen av 
finansieringen. Parlamentet pekar på den 
ökande osäkerheten för syriska flyktingar 
när det gäller utsikterna att få behålla sitt 
tillfälliga skydd i Turkiet, och uppmanar 
Turkiet att överväga strategier dels för 
ökad social sammanhållning i områden 
med stora syriska flyktinggrupper, dels för 
mer långsiktig socioekonomisk och 
kulturell integrering samt adekvat och 
effektiv tillgång till utbildning och 
yrkesutbildning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att vara vaksam 
och säkerställa att flyktingarnas rättigheter 
upprätthålls på ett korrekt sätt när EU-
medel används, och att åtgärder vidtas för 
att förhindra barnarbete, sexuellt 
utnyttjande av barn och andra kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna.

medlemsstaterna att hålla sina löften 
avseende storskalig vidarebosättning, och 
att säkerställa tillräckliga ekonomiska 
resurser för det långsiktiga stödet till 
syriska flyktingar i Turkiet. I Europeiska 
revisionsrättens särskilda rapport från 2018 
efterlyses ökad effektivitet och mer insyn i 
tilldelningen och fördelningen av 
finansieringen. Parlamentet pekar på den 
ökande osäkerheten för syriska flyktingar 
när det gäller utsikterna att få behålla sitt 
tillfälliga skydd i Turkiet, och uppmanar 
Turkiet att överväga strategier dels för 
ökad social sammanhållning i områden 
med stora syriska flyktinggrupper, dels för 
mer långsiktig socioekonomisk och 
kulturell integrering samt adekvat och 
effektiv tillgång till utbildning och 
yrkesutbildning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att vara vaksam 
och säkerställa att flyktingarnas rättigheter 
upprätthålls på ett korrekt sätt när EU-
medel används, och att åtgärder vidtas för 
att förhindra barnarbete, sexuellt 
utnyttjande av barn och andra kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna.

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

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

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet konstaterar att 
det är viktigt för såväl EU och 
medlemsstaterna som Turkiet att 
upprätthålla en nära dialog och ett nära 
samarbete i utrikespolitiska frågor och 
säkerhetsfrågor. Parlamentet uppmuntrar 
samarbete och ytterligare tillnärmning 
när det gäller utrikes-, försvars- och 
säkerhetsfrågor, inklusive samarbete 
avseende terrorismbekämpning. 
Parlamentet påminner om att Turkiet 
även sedan länge är medlem i Nato, och 
att landet ligger i ett område av central 
geostrategisk betydelse för bevarandet av 
regional och europeisk säkerhet. 
Parlamentet konstaterar att EU och 
Turkiet fortsätter sitt samarbete i frågor 
av (militär) strategisk betydelse inom 
ramen för Nato. Parlamentet uppmanar 
därför Turkiet att återuppta sitt samarbete 
med EU:s Nato-medlemmar inom ramen 
för det pågående Nato-programmet för 
samarbete med länder utanför EU.

utgår

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

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

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet påminner om 
vikten av goda grannförbindelser. I detta 
sammanhang uppmanas Turkiet att utöka 
insatserna för att lösa kvarstående 
bilaterala problem, bland annat olösta 
rättsliga åtaganden och oavgjorda tvister 
med sina omedelbara grannar kring land- 
och sjögränser och luftrum, i enlighet med 
FN-stadgan och internationell rätt. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
Turkiets regering att underteckna och 
ratificera Förenta nationernas 
havsrättskonvention. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen Turkiets regering 
att stoppa de upprepade kränkningarna av 
grekiskt luftrum och territorialvatten, samt 
att respektera alla grannländers territoriella 
integritet och suveränitet. Parlamentet 
beklagar att det hot om ”casus belli” 
(anledning till krigsförklaring) som har 
utfärdats av den turkiska 
nationalförsamlingen mot Grekland ännu 
inte har dragits tillbaka.

30. Europaparlamentet påminner om 
vikten av goda grannförbindelser. I detta 
sammanhang uppmanas Turkiet att utöka 
insatserna för att lösa kvarstående 
bilaterala problem, bland annat olösta 
rättsliga åtaganden och oavgjorda tvister 
med sina omedelbara grannar kring land- 
och sjögränser och luftrum, i enlighet med 
FN-stadgan och internationell rätt. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
Turkiets regering att underteckna och 
ratificera Förenta nationernas 
havsrättskonvention. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen Turkiets regering 
att stoppa de upprepade kränkningarna av 
grekiskt luftrum och territorialvatten, samt 
att respektera alla grannländers territoriella 
integritet och suveränitet. Parlamentet 
påminner om att Grekland enligt FN:s 
havsrättskonvention kan utöva sin rätt att 
utöka sitt territorialvatten till tolv sjömil 
när helst landet så önskar. Parlamentet 
beklagar att det hot om ”casus belli” 
(anledning till krigsförklaring) som har 
utfärdats av den turkiska 
nationalförsamlingen mot Grekland ännu 
inte har dragits tillbaka.

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

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

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts under FN:s 
generalsekreterares ledning för att 
återuppta förhandlingarna om Cyperns 
återförening. Parlamentet upprepar sitt stöd 
för en rättvis, övergripande och 
genomförbar lösning som grundas i en 
federation som omfattar båda 
befolkningsgrupper och båda zoner med en 
enda internationell juridisk person, en enda 
suveränitet och ett enda medborgarskap 
och med politisk jämbördighet mellan de 
båda folkgrupperna, i linje med 
internationell rätt och med EU:s regelverk 
samt med utgångspunkt i respekten för de 
principer som unionen grundas på. 
Parlamentet lyfter fram den ram som 
föreslagits av FN:s generalsekreterare, och 
hans vädjan om att förhandlingarna ska 
återupptas, med utgångspunkt i de avtal 
som uppnåddes redan 2017 i Crans-
Montana. Parlamentet uppmanar EU och 
medlemsstaterna att spela en mer aktiv roll 
för att förhandlingarna ska lyckas. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
alla berörda parter, särskilt Turkiet, att 
förbinda sig och bidra till en övergripande 
lösning. Parlamentet uppmanar Turkiet att 
påbörja tillbakadragandet av sina styrkor 

31. Europaparlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts under FN:s 
generalsekreterares ledning för att 
återuppta förhandlingarna om Cyperns 
återförening. Parlamentet upprepar sitt stöd 
för en rättvis, övergripande och 
genomförbar lösning som grundas i en 
federation som omfattar båda 
befolkningsgrupper och båda zoner med en 
enda internationell juridisk person, en enda 
suveränitet och ett enda medborgarskap 
och med politisk jämbördighet mellan de 
båda folkgrupperna, i linje med 
internationell rätt och med EU:s regelverk 
samt med utgångspunkt i respekten för de 
principer som unionen grundas på. 
Parlamentet lyfter fram den ram som 
föreslagits av FN:s generalsekreterare, 
vilken bland annat föreskriver 
upphävande av garantifördraget och av 
varje ensidig rätt att ingripa samt ett 
snabbt tillbakadragande av alla 
ockupationsstyrkor, och hans vädjan om 
att förhandlingarna ska återupptas, med 
utgångspunkt i de avtal som uppnåddes 
redan 2017 i Crans-Montana. Parlamentet 
uppmanar EU och medlemsstaterna att 
spela en mer aktiv roll för att 
förhandlingarna ska lyckas. Parlamentet 
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från Cypern, att överföra det stängda 
området vid Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds resolution 550 och 
att avstå från verksamhet som förändrar 
befolkningsbalansen på ön genom en 
politik med olagliga bosättningar. 
Parlamentet betonar att unionens regelverk 
måste tillämpas på hela ön. Parlamentet 
erkänner i detta avseende vikten av fortsatt 
arbete inom den särskilda kommittén för 
EU-förberedelse som inbegriper bägge 
befolkningsgrupperna. Parlamentet åtar sig 
att intensifiera sina ansträngningar för att 
samarbeta med den turkcypriotiska 
befolkningsgruppen i dess förberedelser för 
att fullt ut integreras i EU efter en lösning 
av Cypernfrågan, och uppmanar 
kommissionen att göra detsamma. 
Parlamentet lovordar det viktiga arbete 
som utförs av den kommitté som företräder 
båda befolkningsgrupperna och som 
arbetar med saknade personer, både turk- 
och grekcypriotiska, och välkomnar att 
förbättrat tillträde har beviljats till 
relevanta platser, inklusive militära 
områden. Turkiet uppmanas att hjälpa 
denna kommitté (CMP) genom att 
tillhandahålla information från sina 
militära arkiv. Parlamentet erkänner 
Republiken Cyperns rätt att ingå bilaterala 
överenskommelser rörande sin exklusiva 
ekonomiska zon. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till Turkiet att fullt ut 
respektera alla medlemsstaters suveräna 
rättigheter, däribland rätten att prospektera 
och utvinna naturtillgångar i enlighet med 
EU:s regelverk och internationell rätt. 
Turkiet uppmanas med kraft att delta i 
fredlig tvistlösning och att avstå från varje 
hot eller åtgärd som kan få negativa följder 
för goda grannförbindelser.

upprepar sin uppmaning till alla berörda 
parter, särskilt Turkiet, att förbinda sig och 
bidra till en övergripande lösning. 
Parlamentet uppmanar Turkiet att påbörja 
tillbakadragandet av sina styrkor från 
Cypern, att överföra det stängda området 
vid Famagusta till FN i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 550 och att avstå 
från verksamhet som förändrar 
befolkningsbalansen på ön genom en 
politik med olagliga bosättningar. 
Parlamentet betonar att unionens regelverk 
måste tillämpas på hela ön. Parlamentet 
erkänner i detta avseende vikten av fortsatt 
arbete inom den särskilda kommittén för 
EU-förberedelse som inbegriper bägge 
befolkningsgrupperna. Parlamentet åtar sig 
att intensifiera sina ansträngningar för att 
samarbeta med den turkcypriotiska 
befolkningsgruppen i dess förberedelser för 
att fullt ut integreras i EU efter en lösning 
av Cypernfrågan, och uppmanar 
kommissionen att göra detsamma. 
Parlamentet lovordar det viktiga arbete 
som utförs av den kommitté som företräder 
båda befolkningsgrupperna och som 
arbetar med saknade personer, både turk- 
och grekcypriotiska, och välkomnar att 
förbättrat tillträde har beviljats till 
relevanta platser, inklusive militära 
områden. Turkiet uppmanas att hjälpa 
denna kommitté (CMP) genom att 
tillhandahålla information från sina 
militära arkiv. Parlamentet erkänner 
Republiken Cyperns rätt att ingå bilaterala 
överenskommelser rörande sin exklusiva 
ekonomiska zon. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till Turkiet att fullt ut 
respektera alla medlemsstaters suveräna 
rättigheter, däribland rätten att prospektera 
och utvinna naturtillgångar i enlighet med 
EU:s regelverk och internationell rätt. 
Turkiet uppmanas med kraft att delta i 
fredlig tvistlösning och att avstå från varje 
hot eller åtgärd som kan få negativa följder 
för goda grannförbindelser.

Or. en
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