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Ændringsforslag  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning N 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

N. der henviser til, at selv om den 

tyrkiske forfatning garanterer trosfrihed 

samt retten til fri religionsudøvelse og 

privat udbredelse af religiøse ideer og 

forbyder forskelsbehandling af religiøse 

grunde, bliver religiøse mindretal stadig 

udsat for verbale og fysiske angreb, 

stigmatisering og socialt pres i skolen og i 

offentligheden, forskelsbehandling og 

problemer med hensyn til at få adgang til 

lovligt at etablere et sted til gudsdyrkelse; 

N. der henviser til, at selv om den 

tyrkiske forfatning garanterer trosfrihed 

samt retten til fri religionsudøvelse og 

privat udbredelse af religiøse ideer og 

forbyder forskelsbehandling af religiøse 

grunde, bliver religiøse mindretal stadig 

udsat for verbale og fysiske angreb, 

stigmatisering og socialt pres i skolen og i 

offentligheden, forskelsbehandling og 

problemer med hensyn til at få adgang til 

lovligt at etablere et sted til gudsdyrkelse; 

der henviser til, at kristen kulturarv er 

blevet enten alvorligt beskadiget eller 

ødelagt; der henviser til, at Tyrkiet har 

oplevet en alarmerende islamisk 

radikalisering siden præsident Erdogan 

og hans parti, AKP, har overtaget 

magten; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  5a. opfordrer til en øjeblikkelig 

tilbagetrækning af de tyrkiske væbnede 

styrker fra syrisk område og til en 

øjeblikkelig våbenhvile; understreger, at 

enhver tænkelig foranstaltning bør 

træffes for at undgå en ny humanitær 

krise; fordømmer på det kraftigste enhver 

yderligere militær indsats i Syrien fra den 

tyrkiske hærs side; er bekymret over den 

humanitære situation i regionen; frygter, 

at den tyrkiske hærs offensiv kan føre til 

en ny flygtningekrise i området, da 

5 000 mennesker allerede er blevet 

fordrevet i regionen, og at dette vil kunne 

få betydning for Europa og EU; minder 

den tyrkiske regering om, at den lokale 

kurdiske milits er en vigtig allieret mod 

Da'esh og andre islamistiske 

terrororganisationer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

15. gentager sin holdning fra 

november 2017, hvor Parlamentet 

krævede, at de midler, der er øremærket til 

de tyrkiske myndigheder inden for 

rammerne af instrumentet til 

førtiltrædelsesbistand (IPAII), kun bliver 

udbetalt, hvis der sker forbedringer med 

hensyn til menneskerettigheder, 

demokrati og retsstatsprincippet, og at 

disse midler om muligt bliver omdirigeret 

til civilsamfundsorganisationer; gentager 

sin opfordring til Kommissionen om at 

tage hensyn til udviklingen i Tyrkiet i 

forbindelse med revisionen af IPA-midler, 

men også at fremsætte konkrete forslag 

til, hvordan støtten til det tyrkiske 

civilsamfund kan øges; 

15. opfordrer medlemsstaterne til 

omgående at sætte en definitiv stopper for 

forhandlingerne om Tyrkiets tiltrædelse 

af EU; opfordrer til definitivt at 

suspendere førtiltrædelsesbistanden og til 

at standse forhandlingerne om 

toldunionen mellem EU og Tyrkiet; 

Or. en 

 

 


