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8.6.2015 B8-0455/37 

Ändringsförslag  37 
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
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 15a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  15a. Europaparlamentet anser att 

parlamentsvalen den 7 juni 2015, trots 

bombangrepp, fysiska attacker och 

verksamhet syftande till att skrämma 

väljarna, utgjorde ett positivt steg framåt. 

Parlamentet anser att valresultatet för 

HDP (Folkets demokratiska parti) sänder 

en signal om att folket i Turkiet är i 

brådskande behov av framsteg och 

demokrati och vill se en fredlig lösning på 

den kurdiska frågan. 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/38 

Ändringsförslag  38 
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 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.  
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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. 

Or. en 

 

 


