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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 
konditionalitetsbestemmelser vedrørende 

21. henstiller under hensyntagen til 
ovenstående, at Kommissionen og Rådet 
for Den Europæiske Union fortsat holder 
tiltrædelsesforhandlingerne fastfrosne, 
indtil der er gennemført troværdige 
reformer med henblik på at tilpasse 
Tyrkiets retlige og institutionelle system til 
gældende EU-ret, navnlig hvad angår 
beskyttelse og fremme af principperne om 
demokratiet, menneskerettighederne og 
retsstaten; 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; understreger, at ethvert 
politisk engagement mellem EU og Tyrkiet 
bør være baseret på 
konditionalitetsbestemmelser vedrørende 
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respekt for demokrati, retsstatsprincippet 
og grundlæggende rettigheder;

respekt for demokrati, retsstatsprincippet 
og grundlæggende rettigheder;

Or. en


