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Ændringsforslag 201
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14α. understreger sin alvorlige bekymring 
over tyrkiske regeringsembedsmænds 
erklæringer med krav om, at den 
historiske byzantinske Sankt Sophia-
kirke, der tjener som museum, 
konverteres til et islamisk religiøst 
samlingssted; bemærker, at kirken er 
blevet erklæret en fredet UNESCO-
verdensarvslokalitet;

Or. el

Ændringsforslag 202
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. er bekymret over anvendelsen af 
"slægtskoder" for ikkemuslimske borgere 
i folkeregistret, da det kan føre til 
diskriminerende praksis; og opfordrer den 
tyrkiske regering til at anlægge en ny 
tilgang over for religiøse mindretal, som 
er mere på linje med internationalt 
accepterede standarder;

Or. en

Ændringsforslag 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
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Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. fremhæver problemet med kvinder, 
der ikke har lige adgang til uddannelse, 
arbejdsmarked og politik; påpeger, at der 
er behov for en yderligere kontinuerlig 
indsats for at omsætte lovgivningen om 
ligestilling mellem kønnene til praksis i 
politisk, social og økonomisk 
sammenhæng; tilskynder den tyrkiske 
regering til at sikre dette, til proaktivt at 
fremme ændringer af stereotyper og 
opfattelsen af kønsroller på alle områder; 
understreger vigtigheden af at 
mainstreame ligestilling mellem kønnene 
i lovgivningsprocessen og i 
gennemførelsen af lovgivningen;

Or. en

Ændringsforslag 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 
under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 
opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; gentager sin bekymring over den 
lave andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 
under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 
opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; understreger vigtigheden af at 
give kvinder og piger, som er ofre for 
vold, konkrete alternativer og udsigt til at 
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ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer;

kunne klare sig selv; fremhæver 
endvidere vigtigheden af at bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder og øge 
kvindernes sociale integration; glæder sig 
over regeringens indsats for at øge 
skolegangen for piger, som har resulteret 
i, at kløften mellem kønnene på 
primærtrinnet næsten er forsvundet, og 
opfordrer regeringen til at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for også at 
mindske kløften mellem kønnene på 
sekundærtrinnet; gentager sin bekymring 
over den lave andel af kvinder, der deltager 
i arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at gøre ligestilling 
mellem kønnene til en prioritering i sine 
reformbestræbelser, idet den vedtager
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer; opfordrer de politiske partier til 
at træffe særlige foranstaltninger for 
yderligere at fremme kvindernes aktive 
engagement og styrke deres indflydelse og 
status, hvad angår deltagelse i det 
politiske liv;

Or. en

Ændringsforslag 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 
under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 
under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 
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opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; gentager sin bekymring over den 
lave andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage 
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer;

opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tvungne 
barneægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; efterlyser en yderligere indsats 
for at udrydde såkaldte "æresdrab";
gentager sin bekymring over den lave 
andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage 
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer;

Or. en

Ændringsforslag 206
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 
under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 
opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; gentager sin bekymring over den 
lave andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage 
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 

15. beklager den øgede vold mod kvinder i 
Tyrkiet i de senere år; udtrykker støtte til 
den database om vold mod kvinder, som i 
øjeblikket er under udarbejdelse i 
ministeriet for familie- og socialpolitik; 
anmoder om, at den eksisterende 
lovgivning om oprettelse af krisecentre for 
kvinder, der er ofre for vold i hjemmet, 
suppleres med passende 
opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; gentager sin bekymring over den 
lave andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage 
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kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer;

passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer;

Or. en

Ændringsforslag 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 
under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 
opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; gentager sin bekymring over den 
lave andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage 
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer;

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 
under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 
opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; gentager sin bekymring over den 
lave andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer; bifalder det arbejde, som 
familie- og socialminister Fatma Şahin 
har udført for at gennemføre de ambitiøse 
reformer, hun har igangsat på området;

Or. fr

Ændringsforslag 208
Marusya Lyubcheva
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Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 
under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 
opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; gentager sin bekymring over den 
lave andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage 
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer;

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 
under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 
opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; gentager sin bekymring over den 
lave andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage 
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer; opfordrer til, at der udfoldes 
større bestræbelser på at fremme unge 
pigers og kvinders almene og faglige 
uddannelse for at styrke deres muligheder 
for at deltage på lige fod i sociale, 
økonomiske og politiske processer i 
Tyrkiet;

Or. bg

Ændringsforslag 209
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 

15. udtrykker støtte til den database om 
vold mod kvinder, som i øjeblikket er 
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under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 
opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; gentager sin bekymring over den 
lave andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage 
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer;

under udarbejdelse i ministeriet for familie-
og socialpolitik; anmoder om, at den 
eksisterende lovgivning om oprettelse af 
krisecentre for kvinder, der er ofre for vold 
i hjemmet, suppleres med passende 
opfølgningsmekanismer, når kommunerne 
ikke opretter sådanne centre; støtter 
familie- og socialministerens bestræbelser 
på at få forhøjet straffen for tidlige 
tvangsægteskaber, som nødvendigvis må 
udryddes; gentager sin bekymring over den 
lave andel af kvinder, der deltager i 
arbejdsstyrken, i politik og på 
ledelsesniveau i forvaltningsapparatet, og 
tilskynder regeringen til at vedtage 
passende foranstaltninger med henblik på 
at fremme en mere fremtrædende rolle for 
kvinder i Tyrkiets økonomiske og politiske 
strukturer; er særlig bekymret over den 
meget lave andel af kvinder, der deltager i 
lokalpolitik, og opfordrer alle politiske 
parter til at opstille flere kvinder som 
kandidater ved lokalvalget i 2014; glæder 
sig over den kønssensitive synsvinkel, der 
er anlagt i den 10. udviklingsplan (2014-
2018);

Or. en

Ændringsforslag 210
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. fremhæver vigtigheden af, at Tyrkiet 
fortsat engagerer sig i kvinders 
rettigheder og i ligestillingen mellem 
kønnene; og understreger, at dette 
engagement bør baseres på en forståelse, 
hvor kvinder anerkendes og respekteres 
som individer og ikke blot som 
medlemmer af en familie;
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Or. en

Ændringsforslag 211
Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. tilskynder regeringen til at anlægge 
en sammenhængende og konsolideret 
national uddannelsespolitik i samarbejde 
med alle interessenter; understreger på 
baggrund af ovenstående, at 
etableringsfriheden bør sikres, således at 
ingen aktør i uddannelsessystemet, 
herunder private enheder, udelukkes fra 
beslutningsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 212
Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15α. opfordrer indtrængende Tyrkiet til 
specielt at fokusere på forbedring og 
modernisering af uddannelsessystemet på 
alle niveauer ved at øge udgifterne til 
uddannelse og forskning; understreger 
specielt nødvendigheden af en objektiv 
historieundervisning, så man undgår at 
oppiske en nationalistisk stemning og i 
stedet gør elever og studerende 
opmærksomme på fordelene ved 
samarbejde og sameksistens mellem 
forskellige folk, nationaliteter og 
religioner i regionen som helhed;
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Or. el

Ændringsforslag 213
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed;

Or. nl

Ændringsforslag 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
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med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed;

Or. de

Ændringsforslag 215
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. støtter kraftigt regeringens initiativ
med hensyn til at stræbe efter en løsning 
af det kurdiske problem på basis af 
forhandlinger med PKK; tilskynder 
regeringen til at udvikle de reformer, der 
er rettet mod at fremme den kurdiske 
befolkningsgruppes sociale, kulturelle og 
økonomiske rettigheder, med 
udgangspunkt i en tilstrækkelig høring af
de relevante interessenter og 
oppositionen; opfordrer oppositionen til 
aktivt at støtte forhandlingerne og 
reformerne som et vigtigt skridt til gavn for 
det tyrkiske samfund som helhed; 
opfordrer de tyrkiske myndigheder til at 
arbejde tæt sammen med Kommissionen
om at vurdere, hvilke programmer under 
IPA der kunne bruges til at fremme en 

16. støtter kraftigt regeringens initiativer
for at bringe PKK-terrororganisationens 
aktiviteter til ophør; tilskynder regeringen 
til at gøre yderligere fremskridt med 
hensyn til at fremme de sociale, kulturelle 
og økonomiske interesser blandt personer 
af kurdisk oprindelse med udgangspunkt i 
en tilstrækkelig høring af alle berørte 
parter; opfordrer oppositionen til aktivt at 
støtte forhandlingerne og reformerne som 
et vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder og Kommissionen til at 
arbejde tæt sammen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af
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bæredygtig udvikling i sydøst, inden for 
rammerne af forhandlingerne om kapitel 
22;

forhandlingerne om kapitel 22;

Or. en

Ændringsforslag 216
Metin Kazak

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af 
forhandlinger med PKK; tilskynder 
regeringen til at udvikle de reformer, der er 
rettet mod at fremme den kurdiske 
befolkningsgruppes sociale, kulturelle og 
økonomiske rettigheder, med 
udgangspunkt i en tilstrækkelig høring af 
de relevante interessenter og oppositionen; 
opfordrer oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

16. støtter kraftigt regeringens initiativ, 
som sigter mod at bringe PKK-
terrororganisationens væbnede 
terrorangreb og aktiviteter til ophør; 
tilskynder regeringen til at udvikle de 
reformer, der er rettet mod at fremme den 
kurdiske befolkningsgruppes sociale, 
kulturelle og økonomiske rettigheder, med 
udgangspunkt i en tilstrækkelig høring af 
de relevante interessenter og oppositionen; 
opfordrer oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder og Kommissionen til at 
arbejde tæt sammen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

Or. en

Ændringsforslag 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Forslag til beslutning
Punkt 16
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. støtter kraftigt regeringens initiativ 
med hensyn til at stræbe efter en løsning af 
det kurdiske problem på basis af 
forhandlinger med PKK; tilskynder
regeringen til at udvikle de reformer, der er
rettet mod at fremme den kurdiske 
befolkningsgruppes sociale, kulturelle og 
økonomiske rettigheder, med 
udgangspunkt i en tilstrækkelig høring af 
de relevante interessenter og oppositionen; 
opfordrer oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

16. støtter regeringens initiativ med hensyn 
til at stræbe efter en løsning af det kurdiske
spørgsmål på basis af forhandlinger med 
PKK; anmoder regeringen om at 
gennemføre de reformer, der er
nødvendige for at fremme den kurdiske 
befolkningsgruppes sociale, kulturelle og 
økonomiske rettigheder, med 
udgangspunkt i en tilstrækkelig høring af 
de relevante interessenter og oppositionen; 
opfordrer oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed;

Or. fr

Ændringsforslag 218
Willy Meyer

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen, og fremme 
en reel åbning over for kravene om 
grundlæggende rettigheder i 
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vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

forfatningsprocessen, hvor alle borgere 
kan opleve fuld anerkendelse af sig selv 
og deres rettigheder; opfordrer alle 
politiske partier til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; udtrykker bekymring 
over de mange retssager, som er indledt 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og 
anholdelsen af flere kurdiske politikere, 
borgmestre og medlemmer af 
kommunalråd, fagforeningsfolk, 
sagførere, demonstranter og 
menneskerettighedsforkæmpere i 
forbindelse med KCK-retssagen; opfordrer 
de tyrkiske myndigheder til at arbejde tæt 
sammen med Kommissionen om at 
vurdere, hvilke programmer under IPA der 
kunne bruges til at fremme en bæredygtig 
udvikling i sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

Or. en

Ændringsforslag 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; bifalder 
regeringens åbning og løftet om tilladelse 
til at undervise på modersmålet i 
privatskoler; mener dog, at undervisning 
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samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

på modersmålet henhører under det 
offentlige uddannelsesområde; bifalder 
løftet om tilladelse til at ændre by- og 
provinsnavne og anmoder om, at 
befolkningen inddrages nærmere i 
beslutningen om navneændringer;
opfordrer de forskellige partier i
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

Or. fr

Ændringsforslag 220
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; anmoder alle 
politiske kræfter om at sikre en passende 
politisk platform og til på konstruktiv vis 
at drøfte det kurdiske spørgsmål og 
fremme en reel åbning over for kravene 
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sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

om grundlæggende rettigheder, som kan 
give fuld anerkendelse til alle borgere;
opfordrer de tyrkiske myndigheder til at 
arbejde tæt sammen med Kommissionen 
om at vurdere, hvilke programmer under 
IPA der kunne bruges til at fremme en 
bæredygtig udvikling i sydøst, inden for 
rammerne af forhandlingerne om kapitel 
22;

Or. en

Ændringsforslag 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK og andre kurdiske 
repræsentanter; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

Or. en
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Ændringsforslag 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle de reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med 
hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger 
med PKK; tilskynder regeringen til at 
udvikle reelle reformer, der er rettet mod at 
fremme den kurdiske befolkningsgruppes 
sociale, kulturelle og økonomiske 
rettigheder, med udgangspunkt i en 
tilstrækkelig høring af de relevante 
interessenter og oppositionen; opfordrer 
oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et 
vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske 
samfund som helhed; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at arbejde tæt sammen 
med Kommissionen om at vurdere, hvilke 
programmer under IPA der kunne bruges 
til at fremme en bæredygtig udvikling i 
sydøst, inden for rammerne af 
forhandlingerne om kapitel 22;

Or. it

Ændringsforslag 223
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16α. glæder sig over den forventede 
hurtige gennemførelse af den tyrkiske 
regerings hensigtserklæring vedrørende 
genåbningen af det græske mindretals 
skole på øen Gökçeada (Imbros), hvilket 
ville være et positivt skridt til bevarelse af 
den bikulturelle karakter, der kendetegner 
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de tyrkiske øer Gökçeada (Imbros) og 
Bozcaada (Tenedos), i overensstemmelse 
med Europarådets Parlamentariske 
Forsamlings resolution nr. 1625; 
bemærker imidlertid, at der er behov for 
yderligere tiltag med henblik på at løse det 
græske mindretals problemer, hvad angår 
dets ejendomsrettigheder;

Or. el

Ændringsforslag 224
Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. glæder sig over genåbningen af det 
græske mindretals skole på øen Gökçeada 
(Imbros), hvilket er et positivt skridt til 
bevarelse af den bikulturelle karakter, der 
kendetegner de tyrkiske øer Gökçeada 
(Imbros) and Bozcaada (Tenedos), i 
overensstemmelse med Europarådets 
Parlamentariske Forsamlings resolution 
1625 (2008); opfordrer i denne 
forbindelse de tyrkiske myndigheder til at 
opmuntre og gøre det lettere for 
emigrerede mindretalsfamilier, som 
ønsker at vende tilbage til øen, i 
betragtning af det svindende antal 
medlemmer af mindretallet; bemærker 
også, at der er behov for yderligere tiltag 
med henblik på at løse det græske 
mindretals problemer, specielt med 
hensyn til dets ejendomsrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 225
Marietta Giannakou
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Forslag til beslutning
Punkt 16 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16b. bemærker, at EU-borgere fortsat 
melder om problemer med hensyn til at 
arve og registrere ejendom; opfordrer 
Tyrkiet til at gøre en ende på 
diskriminationspolitikken og -praksissen i 
denne forbindelse og at bringe sin 
lovgivning og praksis på linje med den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
retspraksis;

Or. en

Ændringsforslag 226
Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 16 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16c. udtrykker sin beklagelse over 
konverteringen af Hagia Sophia-museet i 
Trabzon og Hagia Sophia-museet i Isnik 
til moskéer og over udtalelser fra tyrkiske 
politikere om fremtidige planer om 
yderligere lignende beslutninger, hvad 
angår andre kristne monumenter af kendt 
historisk, symbolsk og kulturel betydning;

Or. en

Ændringsforslag 227
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 17
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle 
hindringer for at fagforeningerne kan 
fungere effektivt, udarbejdelse af en 
national beskæftigelsesstrategi,
imødegåelse af sort arbejde, udvidelse af 
de sociale beskyttelsesmekanismers 
dækning og en forøgelse af 
beskæftigelsesraten for kvinder og 
personer med handicap;

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af sociale og økonomiske 
interessegrupper er vigtig for udviklingen 
af et velstående samfund; fremhæver 
betydningen af yderligere fremskridt inden 
for det socialpolitiske og 
beskæftigelsesmæssige område, navnlig 
fjernelse af hindringerne for at 
fagforeningerne kan fungere effektivt i 
overensstemmelse med økonomiens og det 
bredere samfunds interesser, imødegåelse 
af sort arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;

Or. en

Ændringsforslag 228
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et
demokratisk samfund og kan øge 
velstanden i befolkningen; fremhæver 
betydningen af yderligere fremskridt inden 
for det socialpolitiske og 
beskæftigelsesmæssige område, navnlig 
fjernelse af alle hindringer, der forhindrer 
de frie fagforeninger i at fungere effektivt, 
udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;
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Or. de

Ændringsforslag 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer 
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer 
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;
bemærker den gradvise gennemførelse af 
lov 6289 og 6356 om retten til at 
organisere sig i den private og offentlige 
sektor, men er bekymret over de 
problemer, der stadig forhindrer 
fagforeningerne i at fungere efter 
hensigten; er særligt foruroliget over den 
manglende beskyttelse mod 
forskelsbehandling af fagforeningsfolk i 
virksomheder med færre end 30 
medarbejdere; anmoder om, at lovene om 
retten til at organisere sig gennemføres i 
overensstemmelse med de internationale 
ILO-standarder, som er ratificeret af 
Tyrkiet;

Or. fr

Ændringsforslag 230
Salvador Sedó i Alabart
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Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer 
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer 
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;
understreger vigtigheden af at åbne 
kapitel 19 om socialpolitik og 
beskæftigelse for at sikre hurtige 
fremskridt på dette område;

Or. en

Ændringsforslag 231
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer 
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer 
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
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beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;

beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;
understreger vigtigheden af at åbne 
kapitel 19 om socialpolitik og 
beskæftigelse;

Or. en

Ændringsforslag 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer 
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer 
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;
understreger vigtigheden af at åbne 
kapitel 19 om socialpolitik og 
beskæftigelse;

Or. en

Ændringsforslag 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt 17
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer 
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;

17. er af den opfattelse, at social dialog og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående 
samfund; fremhæver betydningen af 
yderligere fremskridt inden for det 
socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige 
område, navnlig fjernelse af alle hindringer 
for at fagforeningerne kan fungere 
effektivt, udarbejdelse af en national 
beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort 
arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en 
forøgelse af beskæftigelsesraten for 
kvinder og personer med handicap;
opfordrer derfor Tyrkiet til at indvillige i 
at åbne kapitel 19;

Or. en

Ændringsforslag 234
Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. bemærker, at der fortsat er meldinger 
om, at EU-borgere har problemer med 
hensyn til at arve og registrere ejendom; 
opfordrer Tyrkiet til at gøre en ende på 
diskriminationspolitikken og -praksissen i 
denne forbindelse og at bringe sin 
lovgivning og praksis på linje med den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention;

Or. en

Ændringsforslag 235
Takis Hadjigeorgiou
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Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17α. udtrykker sin alvorlige bekymring 
over den mulige retning, som 
reformbestræbelserne i Tyrkiet vil tage, og 
over indholdet heraf med hensyn til 
beskyttelsen af de grundlæggende 
frihedsrettigheder og det kurdiske 
spørgsmål i betragtning af den lange 
periode af intens konfrontation i Tyrkiet, 
som formentlig vil følge af den nylige 
krise, der er blevet udløst af en 
korruptionsskandale, som har rystet den 
tyrkiske og den internationale 
offentlighed, og den nu dybe splittelse i 
det islamiske samfund samt det 
kommende valg;

Or. el

Ændringsforslag 236
Alojz Peterle

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. noterer sig den tyrkiske offentligheds 
betænkeligheder ved revisionsrettens 
manglende evne til at revidere en lang 
række statsinstitutioner som følge af 
mangelen på den nødvendige 
retshåndhævelse;

Or. en

Ændringsforslag 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
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Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. bemærker, at der kun er gjort 
begrænsede fremskridt med hensyn til 
arbejdstager- og fagforeningsrettigheder; 
beklager, at lovgivningen om 
fagforeningsrettigheder stadig ikke er på 
linje med EU's og ILO's standarder, og at 
fagforeningers kollektive aktioner er 
underlagt talrige begrænsninger; 
opfordrer Tyrkiet til at fortsætte arbejdet 
med ny lovgivning på dette område for at 
sikre, at den er i overensstemmelse med 
gældende EU-ret og ILO's konventioner;

Or. en

Ændringsforslag 238
Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 17 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17b. opfordrer Tyrkiet til at bringe sin 
lovgivning vedrørende kapitalbevægelser 
og betalinger på linje med gældende EU-
ret, herunder ved gradvis at liberalisere 
EU-borgeres køb af fast ejendom og 
afskaffe forskelsbehandlingen blandt 
disse;

Or. en

Ændringsforslag 239
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Overskrift 3
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Opbygning af gode naboskabsforbindelser Tyrkiets manglende opfyldelse af sine 
forpligtelser 3: opbygning af gode 
naboskabsforbindelser

Or. nl

Ændringsforslag 240
Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig Tyrkiets og Grækenlands 
fortsatte bestræbelser på at forbedre deres 
bilaterale forbindelser, bl.a. gennem 
bilaterale møder; finder det imidlertid 
beklageligt, at "casus belli"-truslen fra det 
tyrkiske parlament over for Grækenland 
ikke er trukket tilbage;

18. noterer sig Tyrkiets og Grækenlands 
fortsatte bestræbelser på at forbedre deres 
bilaterale forbindelser, bl.a. gennem 
bilaterale møder; finder det imidlertid 
beklageligt, at "casus belli"-truslen fra det 
tyrkiske parlament over for Grækenland 
ikke er trukket tilbage; opfordrer 
indtrængende den tyrkiske regering til at 
indstille de gentagne krænkelser af det 
græske luftrum og territorialfarvand samt 
tyrkiske militærflys flyvninger over 
græske øer; opfordrer den tyrkiske 
regering til at respektere folkeretten og 
afstå fra aktioner såsom offshore 
efterforskningsaktiviteter på områder, der 
falder ind under kontinentalsoklen eller 
andre havområder tilhørende EU-
medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 241
Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 18
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig Tyrkiets og Grækenlands 
fortsatte bestræbelser på at forbedre deres 
bilaterale forbindelser, bl.a. gennem 
bilaterale møder; finder det imidlertid 
beklageligt, at "casus belli"-truslen fra det 
tyrkiske parlament over for Grækenland 
ikke er trukket tilbage;

18. noterer sig Tyrkiets og Grækenlands 
fortsatte bestræbelser på at forbedre deres 
bilaterale forbindelser, bl.a. gennem 
bilaterale møder; finder det imidlertid 
beklageligt, at "casus belli"-truslen fra det 
tyrkiske parlament over for Grækenland 
ikke er trukket tilbage, og at krænkelserne 
af det græske luftrum og 
territorialfarvand fortsætter;

Or. el

Ændringsforslag 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig Tyrkiets og Grækenlands 
fortsatte bestræbelser på at forbedre deres 
bilaterale forbindelser, bl.a. gennem 
bilaterale møder; finder det imidlertid
beklageligt, at "casus belli"-truslen fra det 
tyrkiske parlament over for Grækenland 
ikke er trukket tilbage;

18. noterer sig Tyrkiets og Grækenlands 
fortsatte bestræbelser på at forbedre deres 
bilaterale forbindelser, bl.a. gennem 
bilaterale møder; finder det imidlertid
uacceptabelt, at "casus belli"-truslen fra 
det tyrkiske parlament over for 
Grækenland ikke er trukket tilbage;

Or. de

Ændringsforslag 243
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. glæder sig over de stadigt venligere 
forbindelser mellem Tyrkiet og den 
kurdiske regionalregering i Irak, specielt 
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hvad angår deres samarbejde om 
energiforsyninger og anlæg af yderligere 
olieledninger; er opmuntret over, at dette 
vil understøtte den økonomiske udvikling i 
den selvstyrende kurdiske region i Irak; 
fremhæver den positive symbolik, som 
disse forbindelser kan afføde med hensyn 
til at lette de interne spændinger i Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. opfordrer den tyrkiske regering til at 
afstå fra enhver handling, såsom offshore 
efterforskningsaktiviteter på områder, der 
falder ind under kontinentalsoklen eller 
andre havområder tilhørende EU-
medlemsstater, som skader gode 
naboskabsforbindelser og ikke er i 
overensstemmelse med folkeretten og 
princippet om en fredelig bilæggelse af 
tvister;

Or. en

Ændringsforslag 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. opfordrer til undgåelse af alle former 
for trusler, provokationer eller 
handlinger, som kan skade gode 
naboskabsforbindelser og en fredelig 
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bilæggelse af tvister; fastslår alle EU-
medlemsstaternes suveræne rettigheder, 
der bl.a. omfatter indgåelse af bilaterale 
aftaler i overensstemmelse med gældende 
EU-ret og folkeretten, herunder FN's 
havretskonvention;

Or. en

Ændringsforslag 246
Marusya Lyubcheva

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18а. glæder sig over genoptagelsen af 
arbejdet i det blandede udvalg om 
udestående spørgsmål mellem 
Republikken Bulgarien og Republikken 
Tyrkiet og opfordrer til fortsatte 
bestræbelser på at løse spørgsmålet om 
bulgarske thrakiske flygtninges 
ejendomsrettigheder i overensstemmelse 
med henstillingerne i Europa-
Parlamentets beslutninger om rapport 
20071 og 20112 vedrørende Tyrkiets 
fremskridt hen imod tiltrædelse;

__________________
1 Europa-Parlamentets beslutning af 21. 
maj 2008 om statusrapport 2007 for 
Tyrkiet (EUT C 279E af 19.11.2009)
2 Europa-Parlamentets beslutning af 29. 
marts 2012 om statusrapport 2011 for 
Tyrkiet (EUT C 257E af 6.9.2009).

Or. bg

Ændringsforslag 247
Graham Watson
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Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Tyrkiets regering til uden 
yderligere forsinkelse at undertegne og 
ratificere FN's havretskonvention 
(UNCLOS), og erindrer om, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone er fuldt lovlig;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 248
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Tyrkiets regering til uden 
yderligere forsinkelse at undertegne og 
ratificere FN's havretskonvention 
(UNCLOS), og erindrer om, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone er fuldt lovlig;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 249
Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Tyrkiets regering til uden 
yderligere forsinkelse at undertegne og 
ratificere FN's havretskonvention
(UNCLOS), og erindrer om, at 
Republikken Cyperns eksklusive 

19. gentager, at FN's havretskonvention 
(UNCLOS) er blevet undertegnet at EU, 
dettes medlemsstater og alle 
kandidatlande, og at konventionen er en 
del af gældende fællesskabsret; opfordrer 
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økonomiske zone er fuldt lovlig; Tyrkiets regering til uden yderligere 
forsinkelse at undertegne og ratificere FN's 
havretskonvention (UNCLOS), og erindrer 
om, at Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone er fuldt lovlig;

Or. en

Ændringsforslag 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Tyrkiets regering til uden 
yderligere forsinkelse at undertegne og 
ratificere FN's havretskonvention
(UNCLOS), og erindrer om, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone er fuldt lovlig;

19. opfordrer Tyrkiets regering til uden 
yderligere forsinkelse at undertegne og 
ratificere FN's havretskonvention
(UNCLOS), som er en del af gældende 
fællesskabsret, og erindrer om, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone er fuldt lovlig; opfordrer 
Tyrkiet til at respektere alle EU-
medlemsstaters suveræne rettigheder, der 
bl.a. omfatter retten til at indgå bilaterale 
aftaler og efterforske og udnytte deres 
naturressourcer i overensstemmelse med 
gældende EU-ret og folkeretten, herunder 
FN's havretskonvention; understreger 
også nødvendigheden af at respektere 
medlemsstaters suverænitet over deres 
territorialfarvand; beklager Tyrkiets 
fortsatte krænkelser af Republikken 
Cyperns suverænitet, territoriale integritet 
og jurisdiktionskompetencer inden for 
dets eksklusive økonomiske zone (EØZ) 
ved at fremsætte udtalelser imod 
Republikken Cyperns boreaktiviteter og 
ved at true med gengældelse over for 
virksomheder, som deltager i cypriotiske 
efterforskningsaktiviteter;

Or. en
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Ændringsforslag 251
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Tyrkiets regering til uden 
yderligere forsinkelse at undertegne og 
ratificere FN's havretskonvention
(UNCLOS), og erindrer om, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone er fuldt lovlig;

19. opfordrer Tyrkiets regering til uden 
yderligere forsinkelse at undertegne og 
ratificere FN's havretskonvention
(UNCLOS), som er en del af gældende 
fællesskabsret, og erindrer om, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone er fuldt lovlig; udtrykker 
alvorlig bekymring over Tyrkiets 
offentlige trusler mod Republikken 
Cypern og opfordrer Tyrkiet til at undgå 
at anvende alle former for trusler og 
provokationer og til at afstå fra at krænke 
Republikken Cyperns suveræne 
rettigheder inden for dets 
territorialfarvand, dets eksklusive 
økonomiske zone og luftrum;

Or. en

Ændringsforslag 252
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer Tyrkiets regering til uden 
yderligere forsinkelse at undertegne og 
ratificere FN's havretskonvention
(UNCLOS), og erindrer om, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone er fuldt lovlig;

19. opfordrer Tyrkiets regering til uden 
yderligere forsinkelse at undertegne og 
ratificere FN's havretskonvention
(UNCLOS), der udgør en integrerende del 
af gældende fællesskabsret, og erindrer 
om, at Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone er fuldt lovlig;

Or. el



AM\1015246DA.doc 35/83 PE526.339v01-00

DA

Ændringsforslag 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. opfordrer Tyrkiet til at ophøre med at 
forhindre alle juridiske forsøg og 
initiativer fra Republikken Cypern og 
udenlandske virksomheder, som borer 
inden for Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone med det formål at 
efterforske gas og olie; opfordrer Tyrkiet 
til at ophøre med at krænke den gældende 
fællesskabsret og den internationale 
havretskonvention, som er en helt 
nødvendig del af 
tiltrædelsesforhandlingerne med EU, og 
følgelig efterleve de regler og særlige 
retlige og politiske træk, der kendetegner 
en kandidatstat, som til fulde bør 
respektere alle medlemsstaters suveræne 
rettigheder som fastlagt i traktaterne;

Or. en

Ændringsforslag 254
Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19α. understreger nødvendigheden af, at 
Tyrkiet af hensyn til gode 
naboskabsforbindelser og på et tidspunkt 
med økonomisk krise i Grækenland 
indleder en gensidig reduktion af dyrt 
militærudstyr, således at de heraf 
følgende besparelser kan kanaliseres til 
sociale foranstaltninger med henblik på at 
bekæmpe fattigdom, nedbringe 
ledigheden samt bistå økonomisk sårbare 
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samfundssektorer;

Or. el

Ændringsforslag 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 19 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19b. opfordrer den tyrkiske regering til at 
afstå fra alle former for trusler og/eller 
aktioner mod Republikken Cyperns 
suveræne rettigheder og 
jurisdiktionskompetencer inden for dets 
territorialfarvand og økonomiske 
eksklusive zone;

Or. en

Ændringsforslag 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale og afgivelse af en fælleserklæring, 
hvori de principper, der styrer 
forhandlingsprocessen, præciseres, under 
FN's generalsekretærs auspicier og i 
overensstemmelse med de relevante 
resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd og de 
værdier og principper, som EU bygger på; 
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overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984);
opfordrer Republikken Cypern til at åbne
Famagustas havn under tilsyn af EU's
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 
direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager 
forslagene fra Cyperns regering om 
ovenstående spørgsmål til efterretning;

opfordrer Tyrkiet til øjeblikkelig at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984);
noterer sig den cypriotiske regerings 
forslag med hensyn til at løse ovenstående 
spørgsmål; beklager parallelt hermed 
Tyrkiets afvisning af Republikken 
Cyperns regerings forslag om i 2010 bl.a. 
at åbne havnen i Famagusta under EU's
auspicier, hvilket vil give mulighed for 
kommercielle transaktioner mellem EU 
og tyrkisk-cyprioterne gennem havnen i 
Famagusta;

Or. en

Ændringsforslag 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale med de etablerede FN-
parametre, dvs. to zoner, to fællesskaber 
og politisk ligestilling for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om
fortsat aktivt at støtte forhandlingerne med 
sigte på en retfærdig, omfattende og 
levedygtig aftale under FN's 
generalsekretærs auspicier og i 
overensstemmelse med de relevante 
resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd; 
opfordrer Republikken Cypern til at tillade 
vedtagelsen af forordningen om direkte 
samhandel, som ville sætte tyrkisk-
cyprioterne i stand til at handle direkte 
med EU, på en måde der er acceptabel for 
alle parter, og fremme et positivt klima for 
et vellykket resultat af de igangværende 
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igangværende genforeningsforhandlinger
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 
direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager 
forslagene fra Cyperns regering om 
ovenstående spørgsmål til efterretning;

genforeningsforhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 258
Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 
direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager forslagene 
fra Cyperns regering om ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale med de etablerede FN-
parametre, dvs. to zoner, to fællesskaber 
og politisk ligestilling for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om
fortsat at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer indtrængende 
alle parter til at engagere sig i 
forhandlinger med henblik på at fremme 
fri bevægelighed for varer, 
tjenesteydelser, kapital og personer og 
løse ejendomsretlige spørgsmål på 
Cypern; opfordrer Tyrkiet til at begynde at 
trække sine styrker tilbage fra Cypern og 
overdrage Varosha1 til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at
acceptere vedtagelsen af forordningen om 
direkte samhandel2, som ville tillade
tyrkisk-cyprioter at handle direkte med 
EU, på en måde der er acceptabel for alle 
parter, og at fremme et positivt klima med 
henblik på et positivt udfald af de 
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igangværende 
genforeningsforhandlinger;

__________________
1 Der foreligger en faktuel fejl – I FN-
resolution 550 opfordres Tyrkiet til at 
indlede tilbagetrækningen af sine styrker 
fra Varosha, der er et kvarter i byen 
Famagusta. Famagusta kan også i dette 
tilfælde fejlagtigt fortolkes som udgørende 
hele distriktet. 
2 Kommissionen foreslog i 2004 en 
frihandelsaftale med Nordcypern, som 
imidlertid har ligget på is i Rådet siden da 
(selv om Lissabontraktaten er trådt i 
kraft).

Or. en

Ændringsforslag 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig, 
demokratisk og levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper i overensstemmelse 
med protokol 10 og på linje med de 
værdier og principper, som EU bygger på; 
anmoder Tyrkiet om aktivt at støtte 
forhandlingerne med sigte på en retfærdig, 
omfattende og levedygtig aftale under FN's 
generalsekretærs auspicier og den positive 
og katalytiske EU-støtte, således at de 
demokratiske værdier og principper til 
fulde respekteres og knæsættes, og i 
overensstemmelse med de relevante 
resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd; 
opfordrer Tyrkiet til øjeblikkelig at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage den afspærrede 
Famagusta by til dens retmæssige 
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igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 
direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager forslagene 
fra Cyperns regering om ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

indbyggere og til FN i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 550
(1984) og således fremme bestræbelserne 
hen imod en omfattende løsning; 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne Famagustas havn under 
tilsyn af EU's toldmyndighed for at fremme 
et positivt klima for et vellykket resultat af 
de igangværende 
genforeningsforhandlinger og til at tillade 
tyrkisk-cyprioter at handle direkte og 
lovligt, på en måde der er acceptabel for 
alle parter, hvilket er i overensstemmelse 
med folkeretten, gældende fællesskabsret 
og med fuld respekt for Republikken 
Cyperns, dvs. en EU-medlemsstats 
suveræne rettigheder, jf. protokol 10 og 
traktaterne; tager forslagene fra Cyperns 
regering om ovenstående spørgsmål til 
efterretning;

Or. en

Ændringsforslag 260
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984);

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en omfattende,
retfærdig og levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper og tilskynder lederne 
af de to befolkningsgrupper til at nå frem 
til konsensus om de forventede 
fælleserklæringer; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med
folkeretten og de relevante resolutioner fra 
FN's Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til
øjeblikkelig at begynde at trække sine 
styrker tilbage fra Cypern og overdrage det 



AM\1015246DA.doc 41/83 PE526.339v01-00

DA

opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle
direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager forslagene 
fra Cyperns regering om ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

afspærrede område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984);
minder om forslaget fra Republikken 
Cypern om parallelt hermed at åbne 
Famagustas havn under EU's auspicier for 
at fremme et positivt klima for et vellykket 
resultat af de igangværende 
genforeningsforhandlinger og til at tillade
begge befolkningsgrupper at handle 
lovligt, på en måde der er acceptabel for 
alle parter; tager forslagene fra Cyperns 
regering om ovenstående spørgsmål til 
efterretning;

Or. en

Ændringsforslag 261
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984);
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale, der anerkender begge
befolkningsgruppers betænkeligheder og 
interesser; anmoder Tyrkiet og 
Grækenland om aktivt at støtte 
forhandlingerne med sigte på en retfærdig, 
omfattende og levedygtig aftale under FN's 
generalsekretærs auspicier og i 
overensstemmelse med de relevante 
resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd; 
opfordrer Tyrkiet til i form af 
tillidsskabende foranstaltninger at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og at gøre fremskridt med hensyn 
til at overdrage det afspærrede område 
Famagusta til FN i overensstemmelse med 
FN's Sikkerhedsråds resolution 550 (1984), 
og opfordrer Republikken Cypern til for sit 
vedkommende at åbne Famagustas havn 
under tilsyn af EU's toldmyndighed og 
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direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager forslagene 
fra Cyperns regering om ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

gøre det muligt for Ercan lufthavn at
operere som en international lufthavn 
med sine koder listeopført hos og 
anerkendt af IATA og ICAO for at
fremme et positivt klima for et vellykket 
resultat af de igangværende 
genforeningsforhandlinger og til at tillade
vedtagelsen af forordningen om direkte 
samhandel for at gøre det muligt for
tyrkisk-cyprioter at handle direkte og 
lovligt, på en måde der er acceptabel for 
alle parter; tager forslagene fra Cyperns 
regering om en række af ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

Or. en

Ændringsforslag 262
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 
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direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager forslagene 
fra Cyperns regering om ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; glæder sig over
forslagene fra Cyperns regering om 
ovenstående spørgsmål; glæder sig 
endvidere over tegnene på samarbejde fra 
begge sider;

Or. en

Ændringsforslag 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 
direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager forslagene 
fra Cyperns regering om ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; støtter planerne om
forhandlingerne med sigte på en retfærdig, 
omfattende og levedygtig aftale under FN's 
generalsekretærs auspicier og i 
overensstemmelse med de relevante 
resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd; 
opfordrer Tyrkiet til at begynde at trække 
sine styrker tilbage fra Cypern og 
overdrage det afspærrede område 
Famagusta til FN i overensstemmelse med 
FN's Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 
direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager forslagene 
fra Cyperns regering om ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

Or. fr
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Ændringsforslag 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 
direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager forslagene 
fra Cyperns regering om ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns 
genforening på grundlag af en retfærdig og 
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levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at 
begynde at trække sine styrker tilbage fra 
Cypern og overdrage det afspærrede 
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 
direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager forslagene 
fra Cyperns regering om ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

levedygtig aftale for begge 
befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om 
aktivt at støtte forhandlingerne med sigte 
på en retfærdig, omfattende og levedygtig 
aftale under FN's generalsekretærs 
auspicier og i overensstemmelse med de 
relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd og de værdier og 
principper, som EU bygger på; opfordrer 
Tyrkiet til øjeblikkelig at begynde at 
trække sine styrker tilbage fra Cypern og 
overdrage det afspærrede område 
Famagusta til FN i overensstemmelse med 
FN's Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); 
opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's 
toldmyndighed for at fremme et positivt 
klima for et vellykket resultat af de 
igangværende genforeningsforhandlinger 
og til at tillade tyrkisk-cyprioter at handle 
direkte og lovligt, på en måde der er 
acceptabel for alle parter; tager forslagene 
fra Cyperns regering om ovenstående 
spørgsmål til efterretning;

Or. en

Ændringsforslag 266
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 20 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. minder om, at Tyrkiet i 1974 
invaderede Cypern, og at det siden da har 
holdt den nordlige del af øen besat;
bemærker, at Tyrkiet ikke anerkender 
Cypern, hvilket betyder, at det til dels ikke 
anerkender EU;

Or. nl
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Ændringsforslag 267
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 20 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. glæder sig over fælleserklæringen 
fra borgmester Alexis Galanos og 
borgmester Oktay Kayalp af 10. december 
2013, i hvilken de udtrykker kraftig støtte 
til et genforenet Famagusta;

Or. en

Ændringsforslag 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 20 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. opfordrer Tyrkiet til at afholde sig 
fra nye bosættelser af tyrkiske 
statsborgere på øen, da dette ville 
fortsætte med at ændre den demografiske 
balance og svække øens borgeres 
tilknytningsforhold til en fremtidig fælles 
stat baseret på en fælles fortid;

Or. en

Ændringsforslag 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 20 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. opfordrer den tyrkiske regering til 
fuldt ud at overholde sine juridiske 
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forpligtelser i gældende fællesskabsret og 
navnlig i erklæringen fra Det Europæiske 
Fællesskab og dets medlemsstater af 21. 
september 2005;

Or. en

Ændringsforslag 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. glæder sig over Tyrkiets beslutning om 
at give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til et afspærret militærområde på 
det nordlige Cypern og tilskynder Tyrkiet 
til at give komitéen adgang til relevante 
arkiver og militære områder med henblik 
på at opgrave lig; opfordrer til, at det 
arbejde, der udføres af Komitéen for 
Forsvundne Personer, tages særligt i 
betragtning;

21. noterer sig Tyrkiets beslutning om at 
give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til et afspærret militærområde på 
det nordlige Cypern og opfordrer Tyrkiet 
til at give komitéen fuld adgang til 
relevante arkiver og militære områder med 
henblik på at opgrave lig og til i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols 
konklusioner at træffe alle andre 
passende foranstaltninger i forbindelse 
med det humanitære spørgsmål om 
savnede personer; opfordrer til, at det 
arbejde, der udføres af Komitéen for 
Forsvundne Personer, tages særligt i 
betragtning og opfordrer Tyrkiet til at 
bistå med fremskyndelsen af 
procedurerne;

Or. en

Ændringsforslag 271
Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 21
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. glæder sig over Tyrkiets beslutning om
at give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til et afspærret militærområde på 
det nordlige Cypern og tilskynder Tyrkiet 
til at give komitéen adgang til relevante 
arkiver og militære områder med henblik 
på at opgrave lig; opfordrer til, at det 
arbejde, der udføres af Komitéen for 
Forsvundne Personer, tages særligt i 
betragtning;

21. glæder sig over Tyrkiets beslutning om 
at give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til militære zoner på det nordlige 
Cypern og tilskynder endvidere Tyrkiet til
fortsat at støtte komitéens arbejde 
intensivt, f.eks. ved at give adgang til 
relevante arkiver og militære områder med 
henblik på at opgrave lig; opfordrer til, at 
det arbejde, der udføres af Komitéen for 
Forsvundne Personer, tages særligt i 
betragtning;

Or. en

Ændringsforslag 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. glæder sig over Tyrkiets beslutning om 
at give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til et afspærret militærområde på 
det nordlige Cypern og tilskynder Tyrkiet 
til at give komitéen adgang til relevante 
arkiver og militære områder med henblik 
på at opgrave lig; opfordrer til, at det 
arbejde, der udføres af Komitéen for 
Forsvundne Personer, tages særligt i 
betragtning;

21. noterer sig Tyrkiets beslutning om at 
give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til et afspærret militærområde på 
det nordlige Cypern og opfordrer Tyrkiet 
til at give komitéen fuld adgang til alle
relevante arkiver og militære områder med 
henblik på at opgrave lig; opfordrer til, at 
det arbejde, der udføres af Komitéen for 
Forsvundne Personer, tages særligt i 
betragtning og respekteres;

Or. en

Ændringsforslag 273
Willy Meyer

Forslag til beslutning
Punkt 21
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. glæder sig over Tyrkiets beslutning om 
at give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til et afspærret militærområde på 
det nordlige Cypern og tilskynder Tyrkiet 
til at give komitéen adgang til relevante 
arkiver og militære områder med henblik 
på at opgrave lig; opfordrer til, at det 
arbejde, der udføres af Komitéen for 
Forsvundne Personer, tages særligt i 
betragtning;

21. glæder sig over Tyrkiets beslutning om
at give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til et afspærret militærområde i den 
besatte del af Cypern og opfordrer Tyrkiet 
til at give komitéen fuld adgang til alle
relevante arkiver og militære områder med 
henblik på at opgrave lig; opfordrer til, at 
det arbejde, der udføres af Komitéen for 
Forsvundne Personer, tages særligt i 
betragtning;

Or. en

Ændringsforslag 274
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. glæder sig over Tyrkiets beslutning om 
at give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til et afspærret militærområde på 
det nordlige Cypern og tilskynder Tyrkiet
til at give komitéen adgang til relevante 
arkiver og militære områder med henblik 
på at opgrave lig; opfordrer til, at det 
arbejde, der udføres af Komitéen for 
Forsvundne Personer, tages særligt i 
betragtning;

21. glæder sig over Tyrkiets beslutning om 
at give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til et afspærret militærområde på 
det nordlige Cypern og tilskynder begge 
parter til at give komitéen adgang til 
relevante arkiver og militære områder med 
henblik på at opgrave lig; opfordrer til, at 
det arbejde, der udføres af Komitéen for 
Forsvundne Personer, tages særligt i 
betragtning;

Or. en

Ændringsforslag 275
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. beklager Tyrkiets bosættelsespolitik 
og opfordrer Tyrkiet til at afholde sig fra 
yderligere bosættelser af tyrkiske borgere 
på Cypern, der er i strid med 
Genèvekonventionen og folkerettens 
principper, og som ændrer øens 
demografiske balance og hindrer en 
fremtidig løsning;

Or. en

Ændringsforslag 276
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. opfordrer Tyrkiet til at indstille 
aktuelle ulovlige bosættelser og afstå fra
alle nye fremtidige ulovlige bosættelser af 
tyrkiske borgere på øen, da dette ville 
forværre den eksisterende demografiske 
forvridning og borgernes 
tilknytningsforhold på øen yderligere; 
opfordrer Tyrkiet til at håndtere 
spørgsmålet i overensstemmelse med
Genèvekonventionen og folkerettens 
principper;

Or. en

Ændringsforslag 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. opfordrer Tyrkiet til at håndtere 
spørgsmålet om bosættelse af tyrkiske 
statsborgere (bosættere) på øen i 
overensstemmelse med 
Genèvekonventionen og folkerettens 
principper; 

Or. en

Ændringsforslag 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 21 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21b. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
sikre, at rettighederne for alle internt 
fordrevne personer på Cypern respekteres, 
herunder religiøse mindretal, som bør 
have ret til frit at udøve deres religiøse 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 21 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21c. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
tage konkrete skridt til at indstille 
ødelæggelsen af steder med kulturel og 
religiøs arv i den nordlige del af Cypern 
og derved redde en værdifuld del af 
Europas og verdens civilisation;
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Or. en

Ændringsforslag 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet 
til at tillade en politisk dialog mellem EU 
og NATO ved at ophæve sit veto mod EU-
NATO-samarbejde, også om Cypern, og 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 281
Willy Meyer

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet 
til at tillade en politisk dialog mellem EU 
og NATO ved at ophæve sit veto mod EU-
NATO-samarbejde, også om Cypern, og 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 282
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet til 
at tillade en politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod EU-
NATO-samarbejde, også om Cypern, og 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde, som i sig selv ville 
muliggøre en styrkelse af NATO-EU-
samarbejdet, navnlig på området civil 
krisestyring;

Or. en

Ændringsforslag 283
Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet til 
at tillade en politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod EU-
NATO-samarbejde, også om Cypern, og 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet og 
alle øvrige parter til at tillade en politisk 
dialog mellem EU og NATO, herunder et
EU-NATO-samarbejde om Cypern, og 
opfordrer følgelig Republikken Cypern til 
at ophæve sit veto mod Tyrkiets deltagelse
og muliggøre indfrielsen af Tyrkiets 
tilsagn over for Det Europæiske 
Forsvarsagentur;
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Or. en

Ændringsforslag 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet til 
at tillade en politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod EU-
NATO-samarbejde, også om Cypern, og 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet til 
at tillade en politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod EU-
NATO-samarbejde, også om Cypern, og 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur; opfordrer Tyrkiet til 
nøjere at følge linjen i EU's fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik; opfordrer 
Udenrigsrådet og den højtstående 
repræsentant til oftere at rådføre sig med 
Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet til 
at tillade en politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod EU-

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet til 
at tillade en politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod EU-
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NATO-samarbejde, også om Cypern, og 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

NATO-samarbejde, også om Cypern, og 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur; glæder sig over 
Republikken Cyperns hensigt om at 
tilslutte sig NATO's partnerskab for fred-
program, som kan ændre spillets regler, 
og opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
indtage en ligeså konstruktiv holdning;

Or. en

Ændringsforslag 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet til 
at tillade en politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod EU-
NATO-samarbejde, også om Cypern, og 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

22. understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og omfattende 
sikkerhedsmæssig tilgang til det østlige 
Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet til 
at tillade en politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod EU-
NATO-samarbejde, også om Cypern, og 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur; glæder sig over den 
cypriotiske regerings hensigt om at 
tilslutte sig NATO's partnerskab for fred-
program, som kan ændre spillets regler, 
og opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
indtage en ligeså konstruktiv holdning;

Or. en

Ændringsforslag 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
træffe foranstaltninger og sætte en 
stopper for en økologisk katastrofe på 
bjerget Pentadaktylos som følge af 
ureguleret brydning af stenmaterialer;

Or. en

Ændringsforslag 288
Willy Meyer

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. minder Tyrkiet om, at Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
dom i den fjerde mellemstatslige sag 
Cypern mod Tyrkiet ikke er begrænset til 
spørgsmålet om savnede personer;

Or. en

Ændringsforslag 289
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. henstiller, at man for at fremme de 
demokratiske principper og i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, 
og artikel 14, stk. 2, i TEU sikrer, at begge 
befolkningsgrupper på Cypern bliver 
repræsenteret i Europa-Parlamentet, dog 
således, at tyrkisk-cyprioterne bliver 
repræsenteret ved observatører, indtil en 



AM\1015246DA.doc 57/83 PE526.339v01-00

DA

samlet løsning er nået, med udgangspunkt 
i den procedure, der anvendes i 
Europarådets Parlamentariske 
Forsamling, og at dette forbliver 
budgetneutralt;

Or. en

Ændringsforslag 290
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at gå i gang med at 
normalisere deres forbindelser ved uden 
forhåndsbetingelser at ratificere 
protokollerne om oprettelse af 
diplomatiske forbindelser, ved at åbne 
grænserne og ved aktivt at forbedre deres 
forbindelser, med særlig henvisning til 
samarbejde på tværs af grænsen og
økonomisk integration;

23. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at gå 
i gang med at normalisere sine forbindelser
med Armenien ved uden 
forhåndsbetingelser at ratificere 
protokollerne om oprettelse af 
diplomatiske forbindelser, ved at åbne 
grænserne og ved aktivt at forbedre deres 
forbindelser, med særlig henvisning til 
samarbejde på tværs af grænsen og
anerkendelse af det armenske folkedrab;

Or. en

Ændringsforslag 291
Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23а. opfordrer på baggrund af visse 
uovervejede irredentistiske udtalelser af 
premierminister Erdogan de tyrkiske 
myndigheder til at afstå fra enhver 
provokativ retorik med hensyn til regioner 
i nabolandene, som ville have en 
destabiliserende indvirkning på gode 
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naboskabsforbindelser med EU-
medlemsstater, eller med hensyn til visse 
lande på Vestbalkan;

Or. bg

Ændringsforslag 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. opfordrer den tyrkiske regering til at 
anerkende det folkemord på armenierne, 
der fandt sted i 1915 og 1916, og som 
ifølge videnskabelige undersøgelser skal 
have haft mere end 1,5 mio. ofre;

Or. de

Ændringsforslag 293
Marusya Lyubcheva

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23а. opfordrer Tyrkiet til at udfolde større 
bestræbelser på at fremme gode 
naboskabsforbindelser med andre lande 
på Balkan og til at afstå fra at indtage 
officielle holdninger, der er i strid med 
medlemskab af EU, krænker national 
værdighed og drager nabolandes 
suverænitet og territoriale integritet i 
tvivl;

Or. bg
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Ændringsforslag 294
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 23 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23b. opfordrer EU, specielt under det 
græske formandskab, og Tyrkiets, 
Grækenlands, Republikken Cyperns og 
Nordcyperns regeringer til under FN's 
auspicier at gøre en samordnet indsats i
retning af en løsning på 
Cypernproblemet, under hensyntagen til 
at en manglende løsning af dette 
spørgsmål har dybtgående følger for 
forbindelserne mellem EU og Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 295
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Overskrift 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Fremme af samarbejdet mellem EU og 
Tyrkiet

Tyrkiets manglende opfyldelse af sine 
forpligtelser 4: fremme af samarbejdet 
mellem EU og Tyrkiet

Or. nl

Ændringsforslag 296
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Overskrift 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Fremme af samarbejdet mellem EU og 
Tyrkiet

Samarbejde mellem EU og Tyrkiet
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Or. de

Ændringsforslag 297
Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at 
opfylde landets forpligtelse til fuldt ud og 
uden forskelsbehandling at gennemføre
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Tyrkiet over for alle 
medlemsstater; minder om, at denne 
afvisning fortsat har betydelig indvirkning 
på forhandlingsprocessen;

24. beklager, at Tyrkiet ikke har 
gennemført tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet 
over for alle medlemsstater; minder om, at
den manglende løsning på 
Cypernspørgsmålet fortsat påvirker 
forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, og 
opfordrer derfor alle berørte parter til at 
gøre en samordnet indsats hen imod en 
løsning på dette spørgsmål;

Or. en

Ændringsforslag 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at 
opfylde landets forpligtelse til fuldt ud og 
uden forskelsbehandling at gennemføre 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Tyrkiet over for alle 
medlemsstater; minder om, at denne 
afvisning fortsat har betydelig indvirkning
på forhandlingsprocessen;

24. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at 
opfylde landets forpligtelse til fuldt ud og
uden forskelsbehandling at gennemføre 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Tyrkiet over for alle 
medlemsstater; opfordrer Tyrkiet til at 
hæve den embargo, det har pålagt fartøjer 
og fly tilhørende Republikken Cypern, ved 
at åbne sine havne og lufthavne; 
opfordrer den tyrkiske regering til fuldt 
ud og uden forskelsbehandling og 
yderligere forsinkelse at gennemføre 
tillægsprotokollen; minder om, at denne 



AM\1015246DA.doc 61/83 PE526.339v01-00

DA

afvisning fortsat indvirker kraftigt på 
forhandlingsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at 
opfylde landets forpligtelse til fuldt ud og 
uden forskelsbehandling at gennemføre 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Tyrkiet over for alle 
medlemsstater; minder om, at denne
afvisning fortsat har betydelig indvirkning 
på forhandlingsprocessen;

24. beklager dybt, at Tyrkiet trods 
gentagne opfordringer ikke har opfyldt 
sine forpligtelser i henhold til erklæringen 
fra Det Europæiske Fællesskabs og dets 
medlemsstater af 21. september 2005, og 
har afvist at opfylde landets forpligtelse til 
fuldt ud og uden forskelsbehandling at 
gennemføre tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet 
over for alle medlemsstater; minder om, at
en sådan manglende opfyldelse og
afvisning af at anerkende Republikken 
Cypern fortsat har betydelig indvirkning på 
forhandlingsprocessen; beklager dybt 
udtalelser, trusler og handlinger fra 
tyrkiske embedsmænd over for en 
medlemsstat eller provokationer eller 
handlinger, som kan skade gode 
naboskabsforbindelser og en fredelig 
bilæggelse af tvister; opfordrer derfor 
indtrængende Tyrkiet til at opfylde sine 
forpligtelser og til at gennemføre 
protokollen fuldt ud uden yderligere 
forsinkelse;

Or. en

Ændringsforslag 300
Geoffrey Van Orden
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Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at
opfylde landets forpligtelse til fuldt ud og 
uden forskelsbehandling at gennemføre 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Tyrkiet over for alle 
medlemsstater; minder om, at denne 
afvisning fortsat har betydelig indvirkning 
på forhandlingsprocessen;

24. opfordrer indtrængende Tyrkiet til 
som gengæld for tillidsskabende 
foranstaltninger såsom dem, der er 
omhandlet i ovenstående punkt 20 (som 
ændret), at opfylde landets forpligtelse til 
fuldt ud og uden forskelsbehandling at 
gennemføre tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet 
over for alle medlemsstater, da dette ville 
have betydelig indvirkning på 
forhandlingsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at 
opfylde landets forpligtelse til fuldt ud og 
uden forskelsbehandling at gennemføre 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Tyrkiet over for alle 
medlemsstater; minder om, at denne 
afvisning fortsat har betydelig indvirkning 
på forhandlingsprocessen;

24. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at 
opfylde landets forpligtelse til fuldt ud og 
uden forskelsbehandling at gennemføre 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Tyrkiet over for alle 
medlemsstater; minder om, at denne 
afvisning i realiteten umuliggør ethvert 
reelt fremskridt i forhandlingerne;

Or. it

Ændringsforslag 302
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 24
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at 
opfylde landets forpligtelse til fuldt ud og 
uden forskelsbehandling at gennemføre 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Tyrkiet over for alle 
medlemsstater; minder om, at denne 
afvisning fortsat har betydelig indvirkning 
på forhandlingsprocessen;

24. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at 
opfylde landets forpligtelse til fuldt ud og 
uden forskelsbehandling at gennemføre 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Tyrkiet over for alle 
medlemsstater samt det forhold, at EU 
fortsat ikke har taget alle de nødvendige 
skridt for at ophæve isolationen af 
tyrkisk-cyprioterne som fastsat i Rådets 
konklusioner af 26. april 2004; minder 
om, at denne afvisning fortsat har betydelig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. beklager dybt Tyrkiets beslutning om 
at holde sig væk fra møder og undgå 
kontakt med det cypriotiske formandskab 
for Rådet (andet halvår af 2012) og 
mener, at Tyrkiet dermed gik glip af en 
vigtig mulighed for at få indledt en dialog-
og normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; minder om, 
at EU er baseret på principperne om 
oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle medlemsstaterne 
og respekt for de institutionelle rammer; 
minder om, at anerkendelse af alle EU-
medlemsstater er et nødvendigt led i 
tiltrædelsesprocessen; Tyrkiet opfordres 
derfor indtrængende til hurtigst muligt at 
normalisere sine forbindelser med alle 
EU-medlemsstater og herunder ophæve 
sit veto over for EU-medlemsstaters 
medlemskab af en række internationale 
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organisationer;

Or. en

Ændringsforslag 304
Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24α. glæder sig over indgåelsen af aftalen 
mellem EU og Tyrkiet om tilbagesendelse 
af illegale indvandrere og opfordrer til en 
fuld gennemførelse af aftalen med hensyn 
til alle medlemsstater; beklager Tyrkiets 
afvisning af at gennemføre aftalen med 
hensyn til Republikken Cypern og 
Tyrkiets vægring ved at anerkende Cypern 
som en fuldgyldig EU-medlemsstat;

Or. el

Ændringsforslag 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 24 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24b. beklager Tyrkiets aflysning af det 70. 
møde i Det Blandede Parlamentariske 
Udvalg og den heraf følgende negative 
indvirkning på den interparlamentariske 
politiske dialog; noterer sig de manglende 
sanktioner over for en sådan vægring;

Or. en

Ændringsforslag 306
Antigoni Papadopoulou
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Forslag til beslutning
Punkt 24 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24c. understreger vigtigheden af en 
omfattende overvågning af 
gennemførelsen af instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA) til Tyrkiet 
med henblik på at prioritere mål og 
projekter, der er i fuld overensstemmelse 
med Tyrkiets tiltrædelseskriterier;

Or. en

Ændringsforslag 307
Eduard Kukan

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's 
sjettestørste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets største, idet 38 % af Tyrkiets 
samlede handel går til EU, og næsten 71 % 
af de direkte udenlandske investeringer 
kommer fra EU; bifalder Kommissionens 
igangværende evaluering af toldunionen 
mellem EU og Tyrkiet med henblik på at 
vurdere dens virkninger for begge parter og 
måder, hvorpå den kan opdateres;

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's 
sjettestørste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets største, idet 38 % af Tyrkiets 
samlede handel går til EU, og næsten 71 % 
af de direkte udenlandske investeringer 
kommer fra EU; bifalder Kommissionens 
igangværende evaluering af toldunionen 
mellem EU og Tyrkiet med henblik på at 
vurdere dens virkninger for begge parter og 
måder, hvorpå den kan opdateres, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
fjerne de resterende begrænsninger i den 
frie bevægelighed for varer;

Or. en

Ændringsforslag 308
Elena Băsescu
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Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's 
sjettestørste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets største, idet 38 % af Tyrkiets 
samlede handel går til EU, og næsten 71 % 
af de direkte udenlandske investeringer 
kommer fra EU; bifalder Kommissionens 
igangværende evaluering af toldunionen 
mellem EU og Tyrkiet med henblik på at 
vurdere dens virkninger for begge parter og 
måder, hvorpå den kan opdateres;

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's 
sjettestørste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets største, idet 38 % af Tyrkiets 
samlede handel går til EU, og næsten 71 % 
af de direkte udenlandske investeringer 
kommer fra EU; bifalder Kommissionens 
igangværende evaluering af toldunionen 
mellem EU og Tyrkiet med henblik på at 
vurdere dens virkninger for begge parter og 
måder, hvorpå den kan opdateres;
opfordrer Tyrkiet til at indfri alle tilsagn, 
det har givet inden for rammerne af 
toldunionen, ved at fjerne alle 
begrænsninger i den frie bevægelighed 
for varer;

Or. en

Ændringsforslag 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's 
sjettestørste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets største, idet 38 % af Tyrkiets 
samlede handel går til EU, og næsten 71 % 
af de direkte udenlandske investeringer 
kommer fra EU; bifalder Kommissionens 
igangværende evaluering af toldunionen 
mellem EU og Tyrkiet med henblik på at 
vurdere dens virkninger for begge parter og 
måder, hvorpå den kan opdateres;

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's 
sjettestørste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets største, idet 38 % af Tyrkiets 
samlede handel går til EU, og næsten 71 % 
af de direkte udenlandske investeringer 
kommer fra EU; bifalder Kommissionens 
igangværende evaluering af toldunionen 
mellem EU og Tyrkiet med henblik på at 
vurdere dens virkninger for begge parter og 
måder, hvorpå den kan opdateres; anmoder 
Kommissionen om fortsat at orientere 
Tyrkiet i forbindelse med forhandlingerne 
om indgåelse af en frihandelsaftale med 
tredjelande;
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Or. fr

Ændringsforslag 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's 
sjettestørste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets største, idet 38 % af Tyrkiets 
samlede handel går til EU, og næsten 71 % 
af de direkte udenlandske investeringer 
kommer fra EU; bifalder Kommissionens 
igangværende evaluering af toldunionen 
mellem EU og Tyrkiet med henblik på at 
vurdere dens virkninger for begge parter og 
måder, hvorpå den kan opdateres;

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's 
sjettestørste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets største, idet 38 % af Tyrkiets 
samlede handel går til EU, og næsten 71 % 
af de direkte udenlandske investeringer 
kommer fra EU; bifalder Kommissionens 
igangværende evaluering af toldunionen 
mellem EU og Tyrkiet med henblik på at 
vurdere dens virkninger for begge parter og 
måder, hvorpå den kan opdateres;
opfordrer Kommissionen til at finde 
innovative måder med hensyn til at 
inddrage Tyrkiet i de 
handelsforhandlinger, EU fører med 
tredjelande, og som vil berøre Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 311
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's 
sjettestørste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets største, idet 38 % af Tyrkiets 
samlede handel går til EU, og næsten 71 % 
af de direkte udenlandske investeringer 
kommer fra EU; bifalder Kommissionens 
igangværende evaluering af toldunionen 

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's 
sjettestørste handelspartner, og at EU er 
Tyrkiets største, idet 38 % af Tyrkiets 
samlede handel går til EU, og næsten 71 % 
af de direkte udenlandske investeringer 
kommer fra EU; bemærker, at Tyrkiet som 
følge af denne indbyrdes afhængighed på 
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mellem EU og Tyrkiet med henblik på at 
vurdere dens virkninger for begge parter og 
måder, hvorpå den kan opdateres;

handelsområdet er kraftigt berørt af de 
handelsaftaler, EU indgår med 
tredjelande, mens Tyrkiet ikke deltager i 
forhandlingerne om disse aftaler; 
understreger derfor vigtigheden af, at EU 
tager hensyn til Tyrkiets betænkeligheder;
bifalder Kommissionens igangværende 
evaluering af toldunionen mellem EU og 
Tyrkiet med henblik på at vurdere dens 
virkninger for begge parter og måder, 
hvorpå den kan opdateres;

Or. en

Ændringsforslag 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. understreger vigtigheden af 
frihandelsaftaler (FTA) med hensyn til at 
oprette globale værdikæder og styrke EU's 
konkurrenceevne globalt; opfordrer 
Kommissionen til at etablere en bred 
dialog og et bredt samarbejde med Tyrkiet 
for drage fuld fordel af disse aftaler i 
betragtning af den høje grad af 
økonomisk og industriel integration 
mellem EU og Tyrkiet samt forpligtelsen 
til inden for rammerne af toldunionen at 
forfølge den fælles handelspolitik, der 
kræver, at parterne har samme 
præferencehandelsordninger;

Or. en

Ændringsforslag 313
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. understreger vigtigheden af, at 
Tyrkiet samarbejder med EU i kampen 
mod international korruption og 
hvidvaskning af penge;

Or. en

Ændringsforslag 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 25 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25b. opfordrer Kommissionen til at sikre 
en tættere koordinering med Tyrkiet i 
TTIP-forhandlingerne for at udnytte EU's 
og Tyrkiets fælles økonomiske potentiale 
fuldt ud;

Or. en

Ændringsforslag 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 25 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25c. bemærker, at begrænsninger i 
vejtransporten mellem EU og Tyrkiet 
skaber en hindring for udbygningen af 
den bilaterale handel mellem parterne; 
anmoder Kommissionen, medlemsstaterne 
og Tyrkiet om at finde en gensidigt 
acceptabel løsning på disse spørgsmål;

Or. en
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Ændringsforslag 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt 25 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25d. bemærker, at Tyrkiets øgede 
inddragelse i EU's 
beslutningstagningsmekanismer på 
områder vedrørende toldunionens 
funktion og navnlig i forbindelse med 
formuleringen af den fælles 
handelspolitik kunne lette Tyrkiets 
gennemførelse af EU-lovgivningen 
vedrørende toldunionen;

Or. en

Ændringsforslag 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle som 
energiknudepunkt bør overveje værdien 
af at indlede forhandlinger om kapitel 15 
om energi; understreger, at det er 
nødvendigt at beskæftige sig med energi-
og klimaeffektivitetsmæssige 
prioriteringer;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes
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Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle som 
energiknudepunkt bør overveje værdien 
af at indlede forhandlinger om kapitel 15 
om energi; understreger, at det er 
nødvendigt at beskæftige sig med energi-
og klimaeffektivitetsmæssige 
prioriteringer;

26. glæder sig over samarbejdet mellem 
EU og Tyrkiet vedrørende en række 
vigtige grønne energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at være opmærksom 
på, at det er nødvendigt at beskæftige sig 
med grønne energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

Or. en

Ændringsforslag 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør 
overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør 
overveje værdien af et samarbejde mellem 
Tyrkiet og EU på energiområdet; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

Or. fr

Ændringsforslag 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør
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overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

Or. en

Ændringsforslag 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør 
overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med energi- og
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt og 
rigelige vedvarende energiressourcer bør 
overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med klimaændringer, 
vedvarende energi og
energieffektivitetsmæssige prioriteringer
og de gensidige fordele ved at 
sammenkoble EU's og Tyrkiets 
eltransmissionsnet, navnlig på baggrund 
af prognoser om en betydelig vækst i 
Tyrkiets energiefterspørgsel i de 
kommende årtier;

Or. en

Ændringsforslag 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør 

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør
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overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;
anmoder Tyrkiet om hurtigst muligt at 
offentliggøre et mål for reduktion af
drivhusgasemissioner; opfordrer Tyrkiet 
til at give afkald på at udelukke store 
projekter som den tredje lufthavn i 
Istanbul, den tredje bro eller projekter om 
kernekraftværker i henhold til direktivet 
om miljøkonsekvensanalyser; anerkender 
indførelsen af Lov nr. 6446 på 
elmarkedet, men beklager indsættelsen af 
en midlertidig artikel, som fritager 
offentlige og private 
elproduktionsselskaber fra at overholde 
miljølovgivningen frem til 2018; 
opfordrer Tyrkiet til at ændre fordelingen 
i sit energimiks, således at vedvarende 
energi udgør størstedelen, da landet har 
enorme kilder til vedvarende energi, og 
opfordrer Kommissionen til at prioritere 
finansiering af projekter om vedvarende 
energi og elnettet i Tyrkiet;

Or. fr

Ændringsforslag 323
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør 
overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør 
overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi, 
under forudsætning af at Tyrkiet først 
forpligter sig til fuldt ud at respektere alle 
medlemsstaters suveræne rettigheder, 
herunder Republikken Cyperns ret til sin 
eksklusive økonomiske zone i 
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overensstemmelse med UNCLOS, og 
overholder de forpligtelser vedrørende 
gode naboskabsforbindelser og fredelig 
bilæggelse af tvister, der er beskrevet i 
forhandlingsrammen; understreger, at det 
er nødvendigt at rette opmærksomheden 
mod energi- og klimaeffektivitetsmæssige 
prioriteringer;

Or. en

Ændringsforslag 324
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør 
overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør 
overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer, i 
fald den tyrkiske regering forpligter sig til 
at ophøre med at krænke nabolandenes 
suveræne rettigheder og til fulde
overholder FN's havretskonvention;

Or. en

Ændringsforslag 325
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør
overveje værdien af at indlede 

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt
som en prioritering bør indlede 
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forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

Or. en

Ændringsforslag 326
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør 
overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger, at det er nødvendigt at 
beskæftige sig med energi- og 
klimaeffektivitetsmæssige prioriteringer;

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle som energiknudepunkt bør 
overveje værdien af at indlede 
forhandlinger om kapitel 15 om energi; 
understreger vigtigheden af at inddrage 
Tyrkiet i udformningen af Europas 
energipolitik; understreger, at det er 
nødvendigt at beskæftige sig med energi-
og klimaeffektivitetsmæssige 
prioriteringer;

Or. en

Ændringsforslag 327
Davor Ivo Stier

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. noterer sig Tyrkiets øgede 
engagement i Sydøsteuropa, specielt i 
Bosnien-Hercegovina, og tilskynder de 
tyrkiske myndigheder til at bringe deres 
holdninger på linje med EU's fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, koordinere 
diplomatiske aktiviteter med den 
højtstående repræsentant/næstformanden 
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og udbygge samarbejdet med EU-
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 328
Metin Kazak

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. glæder sig over Tyrkiets engagement
med hensyn til at yde humanitær bistand 
til syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og 
våbenstrømme til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i 
systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

27. opfordrer til en øjeblikkelig løsning på 
konflikten i Syrien i overensstemmelse 
med det syriske folks legitime 
forhåbninger om demokrati, frihed, 
værdighed og politisk pluralisme inden 
for rammerne af Syriens territoriale 
integritet og nationale enhed; udtrykker 
alvorlig bekymring over den forværrede 
humanitære situation i Syrien og det 
presserende behov for øjeblikkelig og 
uhindret humanitær adgang i hele landet;
glæder sig over Tyrkiets centrale rolle i 
regionen og på den internationale scene
med hensyn til at afhjælpe det syriske 
folks lidelser ved at modtage mere end 
600 000 syrere på sit område samt 
imødekomme internt fordrevne personers 
behov gennem grænseoverskridende 
operationer; opfordrer indtrængende det 
internationale samfund til at øge sit 
bilaterale bidrag til nabolandene i 
overensstemmelse med 
byrdefordelingsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 27
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og 
våbenstrømme til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; anmoder Tyrkiet om at 
patruljere ved grænsen for at forhindre 
adgang for krigere og våbenstrømme til 
grupper, som med stor sandsynlighed er 
indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; bifalder 
den rolle, Tyrkiet spiller med henblik på 
at støtte den demokratiske opposition i 
Syrien; mener, at EU og Tyrkiet aktivt bør 
tilstræbe at udvikle en fælles strategisk 
vision med henblik på at fremme en 
politisk løsning i Syrien og støtte politisk 
og økonomisk stabilitet i regionen, med 
særlig tanke på Jordan, Libanon og Irak;

Or. fr

Ændringsforslag 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og 
våbenstrømme til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og forhindre adgangen for krigere, som er
indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon, Iran og Irak;
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Or. en

Ændringsforslag 331
Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og 
våbenstrømme til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og 
våbenstrømme til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU, Tyrkiet og andre regionale og 
internationale interessenter aktivt bør 
tilstræbe at udvikle en fælles strategisk 
vision med henblik på omgående at 
fremme en politisk løsning i Syrien og 
støtte politisk og økonomisk stabilitet i 
regionen, med særlig tanke på Jordan, 
Libanon og Irak;

Or. en

Ændringsforslag 332
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
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Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og
våbenstrømme til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for sådanne krigere 
og våben til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU, Tyrkiet, Det Forenede Kongerige, 
Frankrig og USA sammen med andre 
vigtige internationale partnere aktivt bør 
tilstræbe at udvikle en fælles strategisk 
vision med henblik på at fremme en 
politisk løsning i Syrien og støtte politisk 
og økonomisk stabilitet i regionen, med 
særlig tanke på Jordan, Libanon og Irak;

Or. en

Ændringsforslag 333
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og 
våbenstrømme til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; er bekymret over den 
sociale og økonomiske byrde, som disse 
flygtninge udgør, specielt for de tyrkiske 
nabobyer; opfordrer det internationale 
samfund, EU og medlemsstaterne til 
fortsat at yde støtte som svar på denne 
ekstraordinære humanitære krise og 
forpligte sig til at yde effektiv bistand til 
Syriens nabolande, herunder Tyrkiet;
bemærker, at et stort antal udenlandske 
krigere i Syrien får adgang til Syrien via 
Tyrkiet, og anmoder Tyrkiet om at øge sin 
grænsepatruljering og begrænse adgangen 
for krigere og våbenstrømme til grupper, 
som med stor sandsynlighed er indblandet i 
systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
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Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

Or. en

Ændringsforslag 334
Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og 
våbenstrømme til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; er bekymret over den 
sociale og økonomiske byrde, som disse 
flygtninge udgør, specielt for de tyrkiske 
nabobyer; bemærker, at et stort antal 
udenlandske krigere i Syrien får adgang til 
Syrien via Tyrkiet, og anmoder Tyrkiet om 
at øge sin grænsepatruljering og begrænse 
adgangen for krigere og våbenstrømme til 
grupper, som med stor sandsynlighed er 
indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

Or. en

Ændringsforslag 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 27
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og 
våbenstrømme til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og 
våbenstrømme til islamiske grupper, som 
med stor sandsynlighed er indblandet i 
systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

Or. de

Ændringsforslag 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til 
syriske flygtninge; bemærker, at et stort 
antal udenlandske krigere i Syrien får 
adgang til Syrien via Tyrkiet, og anmoder 
Tyrkiet om at øge sin grænsepatruljering 
og begrænse adgangen for krigere og 
våbenstrømme til grupper, som med stor 
sandsynlighed er indblandet i systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk 

27. glæder sig over Tyrkiets engagement 
med hensyn til at yde humanitær bistand til
knap 1 mio. syriske flygtninge; bemærker, 
at et stort antal udenlandske krigere i 
Syrien får adgang til Syrien via Tyrkiet, og 
anmoder Tyrkiet om at øge sin 
grænsepatruljering og begrænse adgangen 
for krigere og våbenstrømme til grupper, 
som med stor sandsynlighed er indblandet i 
systematiske 
menneskerettighedskrænkelser; mener, at 
EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe at 
udvikle en fælles strategisk vision med 
henblik på at fremme en politisk løsning i 
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stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

Syrien og støtte politisk og økonomisk 
stabilitet i regionen, med særlig tanke på 
Jordan, Libanon og Irak;

Or. en

Ændringsforslag 337
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 27 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27a. er ikke parat til at acceptere det 
faktum, at Tyrkiet i dag udgør verdens 
største fængsel for journalister, hvilket 
har ført til en intimidering af medierne og 
deres selvcensur; opfordrer 
Kommissionen og Ministerrådet til at 
stille Tyrkiet et snarligt ultimatum for 
ophævelse af denne massive 
indskrænkning af pressefriheden og til, i 
tilfælde af at Tyrkiet nægter, omgående at 
indstille tiltrædelsesforhandlingerne;

Or. de

Ændringsforslag 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt 27 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27a. opfordrer det næste Parlament og 
den næste Kommission til at revurdere 
integriteten og plausibiliteten af den 
"langvarige og åbne" tiltrædelsesproces, 
som EU og Tyrkiet har været engageret i 
gennem mange år, og til i lyset af denne 
revurdering at undersøge, hvorvidt en 
alternativ form for associering i mangel 
af fuldt medlemskab ville være et mere 
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gennemførligt mål, i det mindste på 
mellemlang sigt;

Or. en


