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18.5.2015 B8-0455/12 

Ändringsförslag  12 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Inês Cristina Zuber 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 3a (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av sin resolution av den 

15 april 2015 om hundraårsminnet av det 

armeniska folkmordet
1
, 

Or. en 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0094. 
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18.5.2015 B8-0455/13 

Ändringsförslag  13 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Javier Couso Permuy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 3b (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av förklaringen från 

Europeiska gemenskapen och dess 

medlemsstater av den 21 september 2005, 

som innehåller bestämmelsen att ett 

erkännande av alla EU:s medlemsstater 

är en nödvändig del av 

anslutningsprocessen, 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/14 

Ändringsförslag  14 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Skäl K 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

K. För att förbättra stabiliteten och främja 

goda förbindelser med sina grannländer 

måste Turkiet göra mer för att lösa 

ouppklarade bilaterala problem, såsom 

olösta rättsliga åtaganden och tvister om 

land- och sjögränser och om luftrum med 

de närmaste grannländerna, i enlighet med 

FN-stadgan och internationell rätt. 

K. För att förbättra stabiliteten och främja 

goda förbindelser med sina grannländer 

måste Turkiet göra mer för att lösa 

ouppklarade bilaterala problem, såsom 

olösta rättsliga åtaganden och tvister om 

land- och sjögränser och om luftrum med 

de närmaste grannländerna, i enlighet med 

FN-stadgan och internationell rätt, 

inbegripet att underteckna och ratificera 

FN:s havsrättskonvention (Unclos). 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/15 

Ändringsförslag  15 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Javier Couso Permuy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 17 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet konstaterar med oro 

att de flesta utredningar om händelserna i 

Geziparken i maj och juni 2013 och 

anklagelserna om oproportionerligt våld 

samt polisövergrepp fortfarande pågår, och 

att man inte har lyckats identifiera 

förövarna. Efter att en rad klagomål 

inkommit om polisens användning av våld 

under Gezidemonstrationerna utfärdade 

ombudsmannen en rapport där man 

konstaterade oproportionerlig användning 

av våld. Parlamentet uppmanar de turkiska 

myndigheterna att ersätta alla offer som var 

fredliga demonstranter eller som inte var 

demonstranter utan endast råkade befinna 

sig på platsen för händelserna. Parlamentet 

begär att effektiva och opartiska 

utredningar av alla fall av påstådd 

misshandel som begåtts av statstjänstemän 

ska slutföras och att de ansvariga ställs 

inför rätta. Parlamentet understryker därför 

att tydliga regler om användning av våld 

och ordningsmaktens roll i enlighet med 

internationella normer måste antas. 

Parlamentet kräver med bestämdhet att 

begränsningarna av rätten att delta i 

fredliga sammankomster hävs, och betonar 

att annan lagstiftning, såsom lagstiftning 

mot terrorism, inte får användas för att 

17. Europaparlamentet konstaterar med oro 

att de flesta utredningar om händelserna i 

Geziparken i maj och juni 2013 och 

anklagelserna om oproportionerligt våld 

samt polisövergrepp fortfarande pågår, och 

att man inte har lyckats identifiera 

förövarna. Efter att en rad klagomål 

inkommit om polisens användning av våld 

under Gezidemonstrationerna utfärdade 

ombudsmannen en rapport där man 

konstaterade oproportionerlig användning 

av våld. Parlamentet uppmanar de turkiska 

myndigheterna att ersätta alla offer som var 

fredliga demonstranter eller som inte var 

demonstranter utan endast råkade befinna 

sig på platsen för händelserna. Parlamentet 

begär att effektiva och opartiska 

utredningar av alla fall av påstådd 

misshandel som begåtts av statstjänstemän 

ska slutföras och att de ansvariga ställs 

inför rätta. Parlamentet understryker därför 

att tydliga regler om användning av våld 

och ordningsmaktens roll i enlighet med 

internationella normer måste antas. 

Parlamentet fördömer polisens brutala 

behandling av demonstranter den 1 maj 

på Taksimtorget. Parlamentet kräver med 

bestämdhet att begränsningarna av rätten 

att delta i fredliga sammankomster hävs, 
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hindra människor att utöva sin rätt till 

fredliga protester och att fredliga 

demonstrationer inte får vara ett skäl till 

gripande. Parlamentet uppmanar den 

turkiska regeringen att säkerställa lämpliga, 

objektiva och öppna kontroller och 

motvikter till de brottsbekämpande 

organens befogenheter. Parlamentet 

rekommenderar turkiska myndigheter att 

inrätta en oberoende och verkningsfull 

mekanism för klagomål mot polisen. 

Parlamentet uttrycker djup oro över det 

nationella säkerhetspaketet, som strider 

mot principen om juridisk tillsyn av 

polisens verksamhet och har ett för brett 

tillämpningsområde. 

och betonar att annan lagstiftning, såsom 

lagstiftning mot terrorism, inte får 

användas för att hindra människor att utöva 

sin rätt till fredliga protester och att 

fredliga demonstrationer inte får vara ett 

skäl till gripande. Parlamentet uppmanar 

den turkiska regeringen att säkerställa 

lämpliga, objektiva och öppna kontroller 

och motvikter till de brottsbekämpande 

organens befogenheter. Parlamentet 

rekommenderar turkiska myndigheter att 

inrätta en oberoende och verkningsfull 

mekanism för klagomål mot polisen. 

Parlamentet uttrycker djup oro över det 

nationella säkerhetspaketet, som strider 

mot principen om juridisk tillsyn av 

polisens verksamhet och har ett för brett 

tillämpningsområde. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/16 

Ändringsförslag  16 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 
Inês Cristina Zuber 
för GUE/NGL-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 

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.  
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behövs. 

Or. en 



 

AM\1061822SV.doc  PE555.234v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

18.5.2015 B8-0455/17 

Ändringsförslag  17 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 
Permuy 
för GUE/NGL-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 

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 och ii) skapa gynnsamma 

villkor för en fortsatt tillväxt i handeln, 

bland annat genom visumlättnader för 

affärsresenärer.  
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transatlantiska partnerskapet för handel 

och investeringar (TTIP) med USA.  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/18 

Ändringsförslag  18 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Javier Couso Permuy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 33 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet anser att den 

politiska dialogen mellan Turkiet och EU 

bör kompletteras med en regelbunden och 

strukturerad ekonomisk dialog på hög nivå 

om frågor av gemensamt intresse, 

däribland handelsförbindelser med 

tredjeländer. I detta sammanhang 

framhåller parlamentet växelverkan mellan 

en välfungerande rättsstat och ekonomisk 

utveckling. Parlamentet anser att framsteg i 

fråga om kapitel 17 (Ekonomisk och 

monetär politik) skulle vara till hjälp för att 

utveckla och förstärka Turkiets 

ekonomiska, institutionella och rättsliga 

ramar på detta område, särskilt i fråga om 

centralbankens oberoende. Parlamentet 

påminner om kommissionens uttalande 

om att det ekonomiska samarbetet 

avsevärt skulle förbättras genom 

inledande av förhandlingar om kapitel 5 

(Offentlig upphandling), kapitel 8 

(Konkurrens) och kapitel 19 

(Sysselsättning och socialpolitik). 

33. Europaparlamentet anser att den 

politiska dialogen mellan Turkiet och EU 

bör kompletteras med en regelbunden och 

strukturerad ekonomisk dialog på hög nivå 

om frågor av gemensamt intresse, 

däribland handelsförbindelser med 

tredjeländer. I detta sammanhang 

framhåller parlamentet växelverkan mellan 

en välfungerande rättsstat och ekonomisk 

utveckling. Parlamentet anser att framsteg i 

fråga om kapitel 17 (Ekonomisk och 

monetär politik) skulle vara till hjälp för att 

utveckla och förstärka Turkiets 

ekonomiska, institutionella och rättsliga 

ramar på detta område, särskilt i fråga om 

centralbankens oberoende.  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/19 

Ändringsförslag  19 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Javier Couso Permuy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 36 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet påminner om 

Turkiets strategiska ställning som partner 

till EU och medlem i Nato och därmed 

landets avgörande geopolitiska vikt och 

betydelse för en heltäckande strategi för 

säkerhet och stabilitet i EU:s östra och 

södra grannskap, med särskilt avseende på 

Syrien och Irak. Parlamentet påpekar att 

den mycket allvarliga 

händelseutvecklingen i regionen och de 

attentat som genomförts på europeisk mark 

gör det helt nödvändigt att stärka dialogen 

och samarbetet med EU i utrikespolitiska 

frågor inom ramen för den politiska 

dialogen mellan EU och Turkiet. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att spela en 

aktiv roll i den internationella koalitionen 

mot terroristgrupper som Isis och att 

använda alla resurser som står till landets 

förfogande för detta ändamål. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att öka åtgärderna för att 

förhindra att så kallade utländska stridande, 

pengar och utrustning når Isis och andra 

extremistgrupper via turkiskt territorium. 

Parlamentet betonar behovet att fortsätta 

och stärka den regelbundna dialogen mot 

terrorism mellan EU och Turkiet och att 

vidta konkreta åtgärder och insatser som en 

del av våra gemensamma ansträngningar 

36. Europaparlamentet påminner om 

Turkiets betydelse för en heltäckande 

strategi för säkerhet och stabilitet i landets 

östra och södra grannskap. Parlamentet 

påpekar att den mycket allvarliga 

händelseutvecklingen i regionen och de 

attentat som genomförts på europeisk mark 

gör det helt nödvändigt att stärka dialogen 

och samarbetet med EU i utrikespolitiska 

frågor inom ramen för den politiska 

dialogen mellan EU och Turkiet. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att spela en 

aktiv roll i den internationella koalitionen 

mot terroristgrupper som Isis och att 

använda alla resurser som står till landets 

förfogande för detta ändamål. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att öka åtgärderna för att 

förhindra att så kallade utländska stridande, 

pengar och utrustning når Isis och andra 

extremistgrupper via turkiskt territorium. 

Parlamentet betonar behovet att fortsätta 

och stärka den regelbundna dialogen mot 

terrorism mellan EU och Turkiet och att 

vidta konkreta åtgärder och insatser som en 

del av våra gemensamma ansträngningar 

för att bekämpa terrorism i alla dess 

former. Parlamentet uppmanar Turkiet att 

säkerställa en fungerande gränskontroll 

samtidigt som man fortsätter att ge 
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för att bekämpa terrorism i alla dess 

former. Parlamentet uppmanar Turkiet att 

säkerställa en fungerande gränskontroll 

samtidigt som man fortsätter att ge 

nödvändigt stöd genom humanitärt bistånd 

till flyktingar som kommer in i landet från 

Syrien och att trygga säkerheten för offren 

för det syriska inbördeskriget. Parlamentet 

understryker vikten av tätare dialog och 

samråd på hög nivå mellan EU och Turkiet 

om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor så 

att konsekvensen ökar mellan partnernas 

politik och Turkiet mer och mer anpassar 

sin utrikespolitik efter EU:s. 

nödvändigt stöd genom humanitärt bistånd 

till flyktingar som kommer in i landet från 

Syrien och att trygga säkerheten för offren 

för det syriska inbördeskriget. Parlamentet 

understryker vikten av tätare dialog och 

samråd på hög nivå mellan EU och Turkiet 

om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor så 

att konsekvensen ökar mellan partnernas 

politik och Turkiet mer och mer anpassar 

sin utrikespolitik efter EU:s. 

 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/20 

Ändringsförslag  20 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 
Inês Cristina Zuber 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 37 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. Europaparlamentet anser att den 

turkiske utrikesministern bör inbjudas att 

närvara vid rådets (utrikes frågor) möten 

där det är relevant. Parlamentet anser att 

öppnandet av kapitel 31 om utrikes-, 

säkerhets- och försvarspolitik kan ge en 

välbehövlig ram för strukturerad dialog, 

samverkan och samordning i 

utrikespolitiska frågor. 

37. Europaparlamentet anser att den 

turkiske utrikesministern bör inbjudas att 

närvara vid rådets (utrikes frågor) möten 

där det är relevant, men endast efter 

Turkiets erkännande av samtliga 

medlemsstater i EU. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/21 

Ändringsförslag  21 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 42 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet uppmanar den 

turkiska regeringen att utan ytterligare 

dröjsmål underteckna och ratificera FN:s 

havsrättskonvention (Unclos), som har 

undertecknats och ratificerats av EU och 

dess 28 medlemsstater, och understryker 

Republiken Cyperns legitima rätt att ingå 

bilaterala avtal om sin exklusiva 

ekonomiska zon. Parlamentet upprepar sin 

uppmaning till Turkiet att respektera alla 

medlemsstaters suveräna rättigheter, också 

i fråga om rätten att utforska och utvinna 

naturtillgångar när detta sker i enlighet 

med EU:s regelverk och internationell rätt. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att avhålla 

sig från alla åtgärder som skadar de goda 

grannförbindelserna och ett klimat som 

gynnar en fredlig lösning av bilaterala 

tvister. 

42. Europaparlamentet uppmanar den 

turkiska regeringen att utan ytterligare 

dröjsmål underteckna och ratificera FN:s 

havsrättskonvention (Unclos), som har 

undertecknats och ratificerats av EU och 

dess 28 medlemsstater, och understryker 

Republiken Cyperns legitima rätt att ingå 

bilaterala avtal om sin exklusiva 

ekonomiska zon. Parlamentet upprepar sin 

uppmaning till Turkiet att respektera alla 

medlemsstaters suveräna rättigheter, också 

i fråga om rätten att utforska och utvinna 

naturtillgångar när detta sker i enlighet 

med EU:s regelverk och internationell rätt. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att avhålla 

sig från alla kränkningar av Republiken 

Cyperns suveräna rättigheter och alla 

åtgärder som skadar de goda 

grannförbindelserna och ett klimat som 

gynnar en fredlig lösning av bilaterala 

tvister. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/22 

Ändringsförslag  22 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 44 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 

starka stöd för en återförening av Cypern, 

på grundval av en rättvis, övergripande och 

hållbar lösning för båda folkgrupperna, 

under överinseende av FN:s 

generalsekreterare och i enlighet med de 

relevanta resolutionerna från FN:s 

säkerhetsråd och de värden och principer 

som EU bygger på, till en federation som 

omfattar båda folkgrupperna och båda 

områdena, med en enda suveränitet, en 

enda internationell juridisk person och ett 

enda medborgarskap, där politisk 

jämställdhet råder mellan de två 

folkgrupperna och det finns lika 

möjligheter för alla medborgare. 

Parlamentet välkomnar tillkännagivandet 

från FN:s särskilde sändebud Espen Barth 

Eide om att ledarna för de båda 

folkgrupperna ska återuppta 

förhandlingarna under överinseende av 

FN:s generalsekreterare så snart som 

möjligt, och uttrycker sitt starka stöd för de 

insatser som gjorts av FN:s särskilde 

rådgivare för Cypern för att skapa 

förutsättningar för ett återupptagande av 

samtalen. Parlamentet uttrycker sin 

förhoppning om att budskapet om 

återförening och försoning från den 

44. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 

starka stöd för en återförening av Cypern, 

på grundval av en rättvis, övergripande och 

hållbar lösning för båda folkgrupperna, 

under överinseende av FN:s 

generalsekreterare och i enlighet med de 

relevanta resolutionerna från FN:s 

säkerhetsråd och de värden och principer 

som EU bygger på, till en federation som 

omfattar båda folkgrupperna och båda 

områdena, med en enda suveränitet, en 

enda internationell juridisk person och ett 

enda medborgarskap, där politisk 

jämställdhet råder mellan de två 

folkgrupperna och det finns lika 

möjligheter för alla medborgare, på en 

demilitariserad ö. Parlamentet välkomnar 

tillkännagivandet från FN:s särskilde 

sändebud Espen Barth Eide om att ledarna 

för de båda folkgrupperna ska återuppta 

förhandlingarna under överinseende av 

FN:s generalsekreterare så snart som 

möjligt, och uttrycker sitt starka stöd för de 

insatser som gjorts av FN:s särskilde 

rådgivare för Cypern för att skapa 

förutsättningar för ett återupptagande av 

samtalen. Parlamentet uttrycker sin 

förhoppning om att budskapet om 

återförening och försoning från den 
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nyvalde turkcypriotiske ledaren kommer 

att öppna nya möjligheter i 

förhandlingsprocessen. Parlamentet 

uppmanar Turkiet och alla berörda parter 

att aktivt stödja 

återföreningsförhandlingarna och ta de 

nödvändiga stegen mot en normalisering av 

förbindelserna med Cypern. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att börja dra tillbaka sina 

styrkor från Cypern och att lämna över det 

avstängda området Famagusta till FN i 

enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 

550(1984). Parlamentet uppmanar 

samtidigt Republiken Cypern att öppna 

hamnen i Famagusta under 

EU:s tullövervakning för att främja ett 

positivt klimat som leder till en 

framgångsrik lösning av de pågående 

förhandlingarna om återförening och för att 

låta turkcyprioterna bedriva handel med 

EU på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 

alla. 

nyvalde turkcypriotiske ledaren kommer 

att öppna nya möjligheter i 

förhandlingsprocessen. Parlamentet 

uppmanar Turkiet och alla berörda parter 

att aktivt stödja 

återföreningsförhandlingarna och ta de 

nödvändiga stegen mot en normalisering av 

förbindelserna med Cypern. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att börja dra tillbaka sina 

styrkor från Cypern och att lämna över det 

avstängda området Famagusta till FN i 

enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 

550(1984). Parlamentet uppmanar 

samtidigt Republiken Cypern att öppna 

hamnen i Famagusta under 

EU:s tullövervakning för att främja ett 

positivt klimat som leder till en 

framgångsrik lösning av de pågående 

förhandlingarna om återförening och för att 

låta turkcyprioterna bedriva handel med 

EU på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 

alla. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/23 

Ändringsförslag  23 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 
för GUE/NGL-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 finner Turkiets 

bosättningspolitik djupt beklaglig, och 

uppmanar Turkiet att avstå från att låta 

fler turkiska medborgare bosätta sig i den 

ockuperade delen av Cypern, vilket strider 

mot Genèvekonventionen och de 

folkrättsliga principerna. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att upphöra med alla 

åtgärder som förändrar den demografiska 

balansen på ön och därigenom hindrar en 

framtida lösning. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/24 

Ändringsförslag  24 
Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, 
Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Javier Couso Permuy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmuntrar och 

stöder aktivt den turkiska regeringens och 

alla andra aktörers ansträngningar att nå en 

övergripande och varaktig lösning vad 

gäller fredsprocessen med den kurdiska 

befolkningen som bygger på förhandlingar 

med PKK, som finns på EU:s förteckning 

över terroristorganisationer, och på en 

socioekonomisk och politisk 

integrationsprocess för den kurdiska 

befolkningen. Parlamentet stöder helhjärtat 

HDP:s tillkännagivande om PKK:s 

extrakongress för att lägga ned vapnen och 

främja demokratisk politik som metod. 

Parlamentet uppmuntrar med kraft 

regeringen att fortsätta prioritera och öka 

de sociala, kulturella och politiska 

rättigheterna för samt likabehandling av 

medborgare med kurdisk bakgrund. 

Parlamentet välkomnar den lag för en 

starkare rättslig grund för 

konfliktlösningsprocessen som antogs av 

den turkiska nationalförsamlingen den 11 

juni 2014 och som omfattar åtgärder för att 

utrota terrorism, stärka den sociala 

integrationen, återintegrera dem som 

lämnar PKK och lägger ned sina vapen 

samt förbereda den allmänna opinionen på 

ett återvändande av tidigare kombattanter. 

9. Europaparlamentet uppmuntrar och 

stöder aktivt den turkiska regeringens och 

alla andra aktörers ansträngningar att nå en 

övergripande och varaktig lösning vad 

gäller fredsprocessen med den kurdiska 

befolkningen som bygger på förhandlingar 

med PKK, som bör tas bort från EU:s 

förteckning över terroristorganisationer, 

och på en socioekonomisk och politisk 

integrationsprocess för den kurdiska 

befolkningen. Parlamentet stöder helhjärtat 

HDP:s tillkännagivande om PKK:s 

extrakongress för att lägga ned vapnen och 

främja demokratisk politik som metod. 

Parlamentet uppmuntrar med kraft 

regeringen att fortsätta prioritera och öka 

de sociala, kulturella och politiska 

rättigheterna för samt likabehandling av 

medborgare med kurdisk bakgrund. 

Parlamentet välkomnar den lag för en 

starkare rättslig grund för 

konfliktlösningsprocessen som antogs av 

den turkiska nationalförsamlingen den 11 

juni 2014 och som omfattar åtgärder för att 

utrota terrorism, stärka den sociala 

integrationen och förbereda den allmänna 

opinionen på ett återvändande av tidigare 

kombattanter samt mer allmänt främjar 

alla medborgares deltagande i 
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Parlamentet anser att en framgångsrik 

lösning på den kurdiska frågan är primär 

och på ett väsentligt och positivt sätt skulle 

bidra till demokratin, stabiliteten och 

skyddet av de mänskliga rättigheterna i 

Turkiet. Parlamentet uppmanar därför 

samtliga politiska partier att stödja denna 

process. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ge tekniskt stöd och att 

avsätta resurser som finns tillgängliga inom 

ramen för instrumentet för stöd inför 

anslutningen, till bland annat program för 

socioekonomisk integration och utbildning 

i de sydöstra delarna av Turkiet, som ett 

sätt att stärka processen för en lösning på 

den kurdiska frågan. Parlamentet 

konstaterar att förhandlingarna om 

kapitel 22 (Regionalpolitik) skulle kunna 

hjälpa Turkiet att ta fram ett 

ändamålsenligt program för 

sammanhållning i de sydöstra delarna. 

demokratin. Parlamentet anser att en 

framgångsrik lösning på den kurdiska 

frågan är primär och på ett väsentligt och 

positivt sätt skulle bidra till demokratin, 

stabiliteten och skyddet av de mänskliga 

rättigheterna i Turkiet. Parlamentet 

uppmanar därför samtliga politiska partier 

att stödja denna process. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att ge tekniskt 

stöd och att avsätta resurser som finns 

tillgängliga inom ramen för instrumentet 

för stöd inför anslutningen, till bland annat 

program för socioekonomisk integration 

och utbildning i de sydöstra delarna av 

Turkiet, som ett sätt att stärka processen 

för en lösning på den kurdiska frågan. 

Parlamentet konstaterar att förhandlingarna 

om kapitel 22 (Regionalpolitik) skulle 

kunna hjälpa Turkiet att ta fram ett 

ändamålsenligt program för 

sammanhållning i de sydöstra delarna. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/25 

Ändringsförslag  25 
Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-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 beklagar 

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 kan gå framåt. 

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 

anpassning till EU:s normer för 

internationellt skydd av reguljära och 
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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. 

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 B8-0455/26 

Ändringsförslag  26 
Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 39 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 

dess fortsatta stöd till de uppskattningsvis 

1,6 miljoner flyktingarna från Irak och 

Syrien, och för att landet behåller en politik 

med öppna gränser för humanitära 

ändamål. Parlamentet välkomnar direktivet 

om tillfälligt skydd, som antogs i oktober 

2014 och som ger flyktingar en säker 

rättslig ställning och gör det möjligt för 

dem att skaffa identitetshandlingar och få 

tillträde till arbetsmarknaden. Parlamentet 

uppmanar EU att fortsätta sitt finansiella 

stöd till humanitärt bistånd för syriska och 

irakiska flyktingar i Turkiet. Parlamentet 

påpekar att flyktingförläggningarna har 

nått sin maxkapacitet och att det utsätter 

flyktingarnas liv och tillgångar för en 

enorm påfrestning när de tvingas hitta en 

egen bostad. Parlamentet anser att EU bör 

ge aktivt stöd till den turkiska regeringen 

för ett långsiktigt biståndsprogram för 

flyktingar och främja tillgången till 

utbildning, hälso- och sjukvård samt 

(laglig) anställning. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att öka de resurser som 

finns tillgängliga inom ramen för det nya 

föranslutningsinstrumentet och stabilitets- 

och fredsinstrumentet, i syfte att 

tillhandahålla lämpligt stöd till de lokala 

samhällen som berörs av den stora 

39. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 

dess fortsatta stöd till de uppskattningsvis 

1,6 miljoner flyktingarna från Irak och 

Syrien, och för att landet behåller en politik 

med öppna gränser för humanitära 

ändamål. Parlamentet påpekar dock att 

Turkiet alltjämt tillämpar geografiska 

begränsningar för tillämpningen av 

Genèvekonventionen från 1951 och 

därigenom fortsätter att avvisa många 

migranter, i synnerhet asylsökande, helt 

och hållet i strid med principen om ”non-

refoulement”. Parlamentet välkomnar 

direktivet om tillfälligt skydd, som antogs i 

oktober 2014 och som ger flyktingar en 

säker rättslig ställning och gör det möjligt 

för dem att skaffa identitetshandlingar och 

få tillträde till arbetsmarknaden. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att 

fortsätta sina reforminsatser i syfte att 

integrera asylsökande och flyktingar i det 

turkiska samhället och värna deras 

grundläggande rättigheter. Parlamentet 

påpekar att situationen för asylsökande 

och flyktingar i Turkiet fortfarande är 

oroande, trots de skyddsåtgärder som 

införts genom nya lagar och 

administrativa bestämmelser. Parlamentet 

påpekar dessutom att skyddet för 

asylsökandes och flyktingars 
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tillströmningen av flyktingar. Parlamentet 

uppmanar också medlemsstaterna att 

tillhandahålla (tillfälliga) platser för 

vidarebosättning till de mest utsatta 

flyktingarna, i en anda av genuint delat 

ansvar. 

grundläggande rättigheter inte får göras 

avhängigt av de berörda migranternas 

verkliga eller förmodade politiska, 

kulturella eller religiösa tillhörighet. 

Parlamentet uppmanar EU att fortsätta sitt 

finansiella stöd till humanitärt bistånd för 

syriska och irakiska flyktingar i Turkiet. 

Parlamentet påpekar att 

flyktingförläggningarna har nått sin 

maxkapacitet och att det utsätter 

flyktingarnas liv och tillgångar för en 

enorm påfrestning när de tvingas hitta en 

egen bostad. Parlamentet anser att EU bör 

ge aktivt stöd till den turkiska regeringen 

för ett långsiktigt biståndsprogram för 

flyktingar och främja tillgången till 

utbildning, hälso- och sjukvård samt 

(laglig) anställning. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att öka de resurser som 

finns tillgängliga inom ramen för det nya 

föranslutningsinstrumentet och stabilitets- 

och fredsinstrumentet, i syfte att 

tillhandahålla lämpligt stöd till de lokala 

samhällen som berörs av den stora 

tillströmningen av flyktingar. Parlamentet 

uppmanar också medlemsstaterna att 

tillhandahålla (tillfälliga) platser för 

vidarebosättning till de mest utsatta 

flyktingarna, i en anda av genuint delat 

ansvar. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/27 

Ändringsförslag  27 
Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 
Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 46a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  46a. Europaparlamentet beklagar djupt 

Turkiets blockad av Kobanê. Parlamentet 

uppmanar kraftfullt Turkiet att öppna 

gränsövergången för humanitärt bistånd 

utan dröjsmål. Parlamentet uppmanar 

vidare Turkiet att underlätta 

återuppbyggnaden av Kobanê genom att 

tillåta att nödvändigt material och 

maskineri forslas över gränsen.  

Or. en 

 

 


