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8.6.2015 B8-0455/31 

Ändringsförslag  31 
Kati Piri 
för S&D-gruppen 

Alexander Graf Lambsdorff 
för ALDE-gruppen 

Bodil Ceballos 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 3a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet välkomnar valet 

av det mest inkluderande och moderna 

parlamentet i Turkiets moderna historia, 

som återspeglar landets mångfald. 

Parlamentet lovordar den turkiska 

demokratins återhämtningsförmåga och 

den demokratiska andan hos landets 

invånare, som visas genom ett mycket 

högt valdeltagande och en imponerande 

medverkan av frivilliga från det civila 

samhället på valdagen. Parlamentet 

uppmanar alla politiska partier att arbeta 

för inrättandet av en stabil och 

inkluderande regering med målet att ge 

ny kraft åt Turkiets 

demokratiseringsprocess och 

reformdialog med EU. 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/32 

Ändringsförslag  32 
Kati Piri 
för S&D-gruppen 

Renate Sommer 
för PPE-gruppen 

Alexander Graf Lambsdorff 
för ALDE-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 

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, så 

snart de fastställda kriterierna har 

uppfyllts, inleda förhandlingar om 

rättsväsende och grundläggande 

rättigheter samt om rättvisa, frihet och 

säkerhet. 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. 
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reformer som behövs.  

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/33 

Ändringsförslag  33 
Kati Piri 
för S&D-gruppen 

Renate Sommer 
för PPE-gruppen 

Alexander Graf Lambsdorff 
för ALDE-gruppen 

 

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

2014 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 29 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet beklagar förlusten 

av många människoliv i gruvkatastroferna i 

Soma och Ermenek. Parlamentet gläds åt 

att Turkiet ratificerat Internationella 

arbetsorganisationens (ILO) konvention 

om säkerhet och hälsa i gruvor, och 

efterlyser ett snabbt genomförande. 

Parlamentet betonar vikten av att ta itu med 

frågor om hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen i alla sektorer, och kräver att 

de turkiska myndigheterna ser till att 

övervakningen av olycksfall i arbetet med 

dödlig utgång sker med större öppenhet. 

Parlamentet anser att fackföreningsfrihet, 

social dialog och medverkan av 

arbetsmarknadens parter krävs för 

utvecklingen av ett välmående samhälle 

med åsiktsmångfald, och understryker 

vikten av ytterligare framsteg på områdena 

socialpolitik och sysselsättning på grundval 

av ett tillfredsställande och skyndsamt 

genomförande av ILO:s konventioner. 

Parlamentet noterar bristerna i 

lagstiftningen om arbetsrätt och fackliga 

rättigheter. Parlamentet betonar att rätten 

att organisera sig, rätten att inleda 

kollektiva förhandlingar och strejkrätten 

29. Europaparlamentet beklagar förlusten 

av många människoliv i gruvkatastroferna i 

Soma och Ermenek. Parlamentet gläds åt 

att Turkiet ratificerat Internationella 

arbetsorganisationens (ILO) konvention 

om säkerhet och hälsa i gruvor, och 

efterlyser ett snabbt genomförande. 

Parlamentet betonar vikten av att ta itu med 

frågor om hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen i alla sektorer, och kräver att 

de turkiska myndigheterna ser till att 

övervakningen av olycksfall i arbetet med 

dödlig utgång sker med större öppenhet. 

Parlamentet anser att fackföreningsfrihet, 

social dialog och medverkan av 

arbetsmarknadens parter krävs för 

utvecklingen av ett välmående samhälle 

med åsiktsmångfald, och understryker 

vikten av ytterligare framsteg på områdena 

socialpolitik och sysselsättning på grundval 

av ett tillfredsställande och skyndsamt 

genomförande av ILO:s konventioner. 

Parlamentet noterar bristerna i 

lagstiftningen om arbetsrätt och fackliga 

rättigheter. Parlamentet betonar att rätten 

att organisera sig, rätten att inleda 

kollektiva förhandlingar och strejkrätten 
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för privatanställda och offentliganställda 

måste anpassas till EU:s regelverk och 

internationell standard. Parlamentet 

uppmanar den turkiska regeringen att 

utarbeta en färdplan för att förbättra 

lagstiftningen och anpassa den till ILO:s 

normer. Parlamentet framhåller vikten av 

att öppna kapitel 19 om socialpolitik och 

sysselsättning som ett sätt att tillhandahålla 

Turkiet lämpligt tekniskt bistånd på 

området för arbetsmarknadsreformer och 

att främja EU:s normer. 

för privatanställda och offentliganställda 

måste anpassas till EU:s regelverk och 

internationell standard. Parlamentet 

uppmanar den turkiska regeringen att 

utarbeta en färdplan för att förbättra 

lagstiftningen och anpassa den till ILO:s 

normer. Parlamentet framhåller vikten av 

att Turkiet uppnår de inledande 

riktmärkena om socialpolitik och 

sysselsättning. Kommissionen uppmanas 

att tillhandahålla Turkiet lämpligt tekniskt 

bistånd på området för 

arbetsmarknadsreformer och att främja 

EU:s normer. 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/34 

Ändringsförslag  34 
Kati Piri 
för S&D-gruppen 

Renate Sommer 
för PPE-gruppen 

Alexander Graf Lambsdorff 
för ALDE-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 tror på betydelsen 

av att utveckla och förstärka Turkiets 

ekonomiska, institutionella och rättsliga 

ramar på området för den ekonomiska och 

monetära politiken, särskilt i fråga om 

centralbankens oberoende, och menar att 

detta skulle kunna bidra till Turkiets 

anpassning till EU:s gemensamma 

regelverk. Parlamentet noterar att det 

ekonomiska samarbetet avsevärt skulle 

förbättras om Turkiet i tillräcklig hög grad 

uppfyllde EU:s standarder avseende 

offentlig upphandling, konkurrens och 

sysselsättning och socialpolitik. 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/35 

Ändringsförslag  35 
Kati Piri 
för S&D-gruppen 

Renate Sommer 
för PPE-gruppen 

Alexander Graf Lambsdorff 
för ALDE-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. 

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. 

Parlamentet är oroat över ett mer nära 

energisamarbete mellan Turkiet och 

Ryssland och anser därför att EU bör 

påskynda förhandlingarna om energi. 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/36 

Ändringsförslag  36 
Kati Piri 
för S&D-gruppen 

Renate Sommer 
för PPE-gruppen 

Alexander Graf Lambsdorff 
för ALDE-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. Parlamentet anser att 

det behövs en ram för strukturerad dialog, 

samverkan och samordning i 

utrikespolitiska, säkerhetspolitiska och 

försvarspolitiska frågor. 

Or. en 

 

 


