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18.5.2015 B8-0455/3 

Ändringsförslag  3 
Renate Sommer 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0455/2015 
Kati Piri 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 23 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet anser att det i 

Turkiet finns ett akut behov av reformer av 

rättsväsendet och de grundläggande 

rättigheterna samt rättvisa, frihet och 

säkerhet, i enlighet med EU:s åtagande om 

rättsstatsprinciper och grundläggande 

värden. Parlamentet anser vidare att 

resultat i fråga om de officiella 

öppningsriktmärkena och det därpå 

följande öppnandet av kapitlen 23 

(Rättsväsen och grundläggande rättigheter) 

och 24 (Rättvisa, frihet och säkerhet) är det 

bästa sättet att driva igenom verkliga 

reformer och se till att reformprocessen i 

Turkiet utformas på grundval av EU:s 

värden och normer. Parlamentet upprepar 

sin uppmaning till rådet att med förnyade 

ansträngningar meddela de officiella 

öppningsriktmärkena och att slutligen, 

efter att de fastställda kriterierna 

uppfyllts, öppna kapitlen 23 och 24. 

Turkiet uppmanas att samarbeta så mycket 

som möjligt i detta ändamål. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att utan dröjsmål 

främja fortsatt dialog och samarbete med 

Turkiet på de områden som ingår i kapitlen 

23 och 24 i syfte att uppnå samsyn om de 

reformer som behövs. 

23. Europaparlamentet anser att det i 

Turkiet finns ett akut behov av reformer av 

rättsväsendet och de grundläggande 

rättigheterna samt rättvisa, frihet och 

säkerhet, i enlighet med EU:s åtagande om 

rättsstatsprinciper och grundläggande 

värden. Parlamentet anser vidare att 

resultat i fråga om de officiella 

öppningsriktmärkena för kapitlen 23 

(Rättsväsen och grundläggande rättigheter) 

och 24 (Rättvisa, frihet och säkerhet) är det 

bästa sättet att driva igenom verkliga 

reformer och se till att reformprocessen i 

Turkiet utformas på grundval av 

europeiska värden och normer. Parlamentet 

upprepar sin uppmaning till rådet att med 

förnyade ansträngningar meddela de 

officiella öppningsriktmärkena för kapitlen 

23 och 24. Turkiet uppmanas att samarbeta 

så mycket som möjligt i detta ändamål. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utan dröjsmål främja fortsatt dialog och 

samarbete med Turkiet på de områden som 

ingår i kapitlen 23 och 24 i syfte att uppnå 

samsyn om de reformer som behövs. 

 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/4 

Ändringsförslag  4 
Renate Sommer 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0455/2015 
Kati Piri 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 32 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet understryker vilka 

betydande vinster som tullunionen mellan 

EU och Turkiet medför. Sedan tullunionen 

ingicks 1996 har värdet på den bilaterala 

handeln mellan Turkiet och EU mer än 

fyrdubblats, vid sidan av en betydande 

ökning av de utländska 

direktinvesteringarna från EU i Turkiet och 

en djupare integration mellan turkiska och 

europeiska företag, till nytta för båda 

parter. Parlamentet pekar på Världsbankens 

utvärdering av tullunionen nyligen, där 

man understryker behovet av ett antal 

reformer för att bevara ett klimat som är 

gynnsamt för nära ekonomiskt samarbete 

även i framtiden. Parlamentet framhåller 

särskilt behovet att i) utvidga tullunionens 

tillämpningsområde till 

jordbruksprodukter, tjänster och offentlig 

upphandling, ii) skapa gynnsamma villkor 

för en fortsatt tillväxt i handeln, bland 

annat genom visumlättnader för 

affärsresenärer och att iii) införa närmare 

samråd och mekanismer för 

informationsutbyte mellan EU och Turkiet 

angående följderna för Turkiet av 

frihandelsavtal som EU undertecknar med 

tredjeländer, däribland det transatlantiska 

partnerskapet för handel och 

investeringar (TTIP) med USA.  

32. Europaparlamentet understryker vilka 

betydande vinster som tullunionen mellan 

EU och Turkiet medför. Sedan tullunionen 

ingicks 1996 har värdet på den bilaterala 

handeln mellan Turkiet och EU mer än 

fyrdubblats, vid sidan av en betydande 

ökning av de utländska 

direktinvesteringarna från EU i Turkiet och 

en djupare integration mellan turkiska och 

europeiska företag, till nytta för båda 

parter. I detta sammanhang betonar 

parlamentet emellertid även att en ökning 

av tullunionens positiva effekter hänger 

samman med efterlevnaden av de 

bestämmelser och villkor som fastställts i 

tullunionen, och parlamentet är därför 

mycket bekymrat över att europeiska 

företag som handlar med Turkiet upplever 

allt större problem. Parlamentet pekar på 

Världsbankens utvärdering av tullunionen 

nyligen, där man understryker behovet av 

ett antal reformer för att bevara ett klimat 

som är gynnsamt för nära ekonomiskt 

samarbete även i framtiden. Parlamentet 

framhåller särskilt behovet i) att utvidga 

tullunionen till jordbruksprodukter, tjänster 

och offentlig upphandling, ii) att skapa 

gynnsamma villkor för en fortsatt tillväxt i 

handeln, bland annat genom 

viseringslättnader för affärsresenärer, och 

iii) för intensiva samråd mellan EU och 
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Turkiet angående följderna för Turkiet av 

frihandelsavtal som EU undertecknar med 

tredjeländer.  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/5 

Ändringsförslag  5 
Renate Sommer 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0455/2015 
Kati Piri 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 34 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd 

till återtagandeavtalet med EU, som trädde 

i kraft den 1 oktober 2014. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att fortsätta att 

övervaka Turkiets framsteg avseende 

uppfyllandet av kraven i färdplanen för 

viseringsliberalisering, så att processen för 

viseringsliberalisering också kan gå 

framåt, parallellt med genomförandet av 

återtagandeavtalet. Parlamentet upprepar 

att Turkiet är skyldigt att fullständigt och 

faktiskt genomföra avtalet och 

visaliberaliseringen gentemot samtliga 

medlemsstater, inbegripet icke-

diskriminerande visumfri inresa till turkiskt 

territorium för medborgare i alla EU:s 

medlemsstater. Parlamentet uppmanar 

Turkiet att fullständigt och faktiskt 

genomföra de befintliga bilaterala 

återtagandeavtalen. Parlamentet erinrar om 

att Turkiet är ett av de viktigaste 

transitländerna för irreguljär migration till 

EU, och begär att Turkiets 

gränsöverskridande samarbete med 

angränsande EU-medlemsstater ska bli 

bättre i detta avseende. Parlamentet 

välkomnar ikraftträdandet av lagen om 

utlänningar och internationellt skydd och 

inrättandet av generaldirektoratet för 

migrationshantering i april 2014, som 

betydande steg i riktning mot en 

34. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd 

till återtagandeavtalet med EU, som trädde 

i kraft den 1 oktober 2014. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att fortsätta att 

övervaka Turkiets framsteg avseende 

uppfyllandet av kraven i färdplanen för 

viseringsliberalisering. Parlamentet 

välkomnar de faktiska ansträngningar 

som görs för att uppfylla de kriterier som 

fastställs i färdplanen för 

viseringsliberalisering. Parlamentet 

erinrar om att dialogen om 

viseringsliberalisering är en meritbaserad 

process och att Turkiet måste uppfylla 

alla krav i färdplanen för 

viseringsliberalisering, i synnerhet ett 

fullständigt och effektivt genomförande 

av alla bestämmelser i återtagandeavtalet. 

Parlamentet upprepar att Turkiet är 

skyldigt att fullständigt och faktiskt 

genomföra återtagandeavtalet och 

visaliberaliseringen gentemot samtliga 

medlemsstater, inbegripet icke-

diskriminerande visumfri inresa till turkiskt 

territorium för medborgare i alla EU:s 

medlemsstater. Parlamentet uppmanar 

Turkiet att fullständigt och faktiskt 

genomföra de befintliga bilaterala 

återtagandeavtalen. Parlamentet erinrar om 

att Turkiet är ett av de viktigaste 

transitländerna för irreguljär migration till 



 

AM\1061817SV.doc  PE555.234v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

anpassning till EU:s normer för 

internationellt skydd av reguljära och 

irreguljära migranter. Parlamentet 

konstaterar att samarbetet mellan Turkiet 

och alla EU-medlemsstater behöver 

förstärkas, särskilt i syfte att stärka 

förvaltningen av gränser som delas med en 

EU-medlemsstat. Parlamentet framhåller 

att Turkiet måste stärka sin gränssäkerhet 

ytterligare för att motverka irreguljär 

migration till EU-länderna. 

EU, och begär att Turkiets 

gränsöverskridande samarbete med 

angränsande EU-medlemsstater ska bli 

bättre i detta avseende. Parlamentet 

välkomnar ikraftträdandet av lagen om 

utlänningar och internationellt skydd och 

inrättandet av generaldirektoratet för 

migrationshantering i april 2014, som 

betydande steg i riktning mot en 

anpassning till EU:s normer för 

internationellt skydd av reguljära och 

irreguljära migranter. Parlamentet 

konstaterar att samarbetet mellan Turkiet 

och alla EU-medlemsstater behöver 

förstärkas, särskilt i syfte att stärka 

förvaltningen av gränser som delas med en 

EU-medlemsstat. Parlamentet framhåller 

att Turkiet måste stärka sin gränssäkerhet 

ytterligare för att motverka irreguljär 

migration till EU-länderna. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/6 

Ändringsförslag  6 
Renate Sommer, Jacek Saryusz-Wolski 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0455/2015 
Kati Piri 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 35 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet påminner om 

Turkiets strategiska vikt för EU:s 

energitrygghet, och ser Turkiet som en 

viktig partner på energiområdet. 

Parlamentet pekar på de tre södra 

gaskorridorprojekten, som godkändes i 

slutet av 2013 och kommer att leda till en 

tryggare gasförsörjning för Turkiet och 

tillgång till EU som den främsta 

energimarknaden. Parlamentet anser att 

Turkiet, med sin enorma potential till 

förnybara energikällor, i ett läge med allt 

större konkurrens på energimarknaderna 

och ett behov av diversifierade energikällor 

och försörjningsvägar, skulle kunna ge ett 

viktigt bidrag till EU:s energitrygghet och 

unionens ambitioner i fråga om 

diversifiering av energiförsörjningen i 

överensstämmelse med internationell rätt. 

35. Europaparlamentet påminner om 

Turkiets strategiska vikt för EU:s 

energitrygghet, och ser Turkiet som en 

viktig partner på energiområdet, och är i 

detta avseende oroat över det turkiska 

Stream-projektet som går stick i stäv med 

de europeiska energiprioriteringarna. 
Parlamentet pekar på de tre södra 

gaskorridorprojekten, som godkändes i 

slutet av 2013 och kommer att leda till en 

tryggare gasförsörjning för Turkiet och 

tillgång till EU som den främsta 

energimarknaden. Parlamentet anser att 

Turkiet, med sin enorma potential till 

förnybara energikällor, i ett läge med allt 

större konkurrens på energimarknaderna 

och ett behov av diversifierade energikällor 

och försörjningsvägar, skulle kunna ge ett 

viktigt bidrag till EU:s energitrygghet och 

unionens ambitioner i fråga om 

diversifiering av energiförsörjningen i 

överensstämmelse med internationell rätt. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/7 

Ändringsförslag  7 
Renate Sommer 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0455/2015 
Kati Piri 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 44a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  44a. Europaparlamentet påminner än en 

gång om relevanta beslut från 

Europadomstolen och uppmanar den 

turkiska regeringen att omedelbart 

upphöra med kränkningarna av de 

cypriotiska medborgarnas mänskliga 

rättigheter och att sluta beröva dem 

möjligheten att äga sin egendom och 

utöva sina religiösa och andra mänskliga 

rättigheter som härrör från Republiken 

Cyperns konstitutionella ordning och 

unionens regelverk samt EU:s 

grundläggande principer och värderingar. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/8 

Ändringsförslag  8 
Renate Sommer 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0455/2015 
Kati Piri 
för utskottet för utrikesfrågor 

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Skäl B 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. EU står fast vid sitt åtagande att främja 

utvidgning som en nyckelåtgärd för att 

stärka fred, demokrati, säkerhet och 

välstånd i Europa, och varje kandidatland 

kommer att bedömas utifrån sina egna 

meriter. 

B. EU står fast vid sitt åtagande att främja 

utvidgning som en nyckelåtgärd för att 

stärka fred, demokrati, säkerhet och 

välstånd i Europa, och varje kandidatland 

kommer att bedömas utifrån sina egna 

meriter, och på basis av detta tror inte 

kommissionen att någon ny EU-

anslutning kommer att ske under de 

närmaste fem åren. 

Or. en 

 

 


