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Ändringsförslag 201
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa oro över uttalanden från 
företrädare för den turkiska regeringen 
som ställer sig positiva till en omvandling 
av den historiska bysantinska kyrkan 
Hagia Sofia, som i dag är ett museum, till 
en islamisk moské. Kyrkan är ett 
monument som omfattas och skyddas av 
Unescos världsarvskonvention.

Or. el

Ändringsförslag 202
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet är bekymrat över 
att koder för beteckning av ursprung 
används för icke-muslimska medborgare i 
befolkningsregistret, eftersom detta kan 
leda till diskriminerande praxis, och 
uppmanar den turkiska regeringen att 
anta en ny strategi för religiösa 
minoriteter, som är mer förenlig med 
internationellt godtagna standarder.

Or. en
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Ändringsförslag 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet understryker 
problemet med att kvinnor inte har lika 
tillgång till utbildning, arbetsmarknad 
och politik. Det krävs fortsatt 
kontinuerligt arbete för att omvandla 
jämställdhetslagstiftningen till politisk, 
social och ekonomisk verklighet. 
Parlamentet uppmuntrar den turkiska 
regeringen att garantera detta, för att 
proaktivt främja förändringar vad gäller 
stereotyper och synen på könsroller i 
samtliga sammanhang. Det är viktigt att 
jämställdhetsperspektivet integreras i 
lagstiftningsprocessen och i tillämpningen 
av lagarna.

Or. en

Ändringsförslag 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 
mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 
mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
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ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur.

ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet understryker vikten av att ge 
kvinnor och flickor som utsatts för våld 
konkreta alternativ och möjligheter till 
självförsörjning. Parlamentet betonar att 
det även är viktigt att minska fattigdomen 
bland kvinnor samt öka kvinnors sociala 
integrering. Parlamentet välkomnar den 
turkiska regeringens insatser för ökad 
skolgång för flickor, vilket lett till att 
klyftan mellan könen i 
grundskoleutbildningen i stort sett har 
avskaffats, och uppmanar den turkiska 
regeringen att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att minska klyftan mellan 
könen även vad gäller 
gymnasieutbildning. Parlamentet upprepar 
sin oro för den låga nivån av kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden, i politiken 
och på högre tjänstemannanivå inom 
administrationen och uppmuntrar 
regeringen att prioritera jämställdhet i sitt 
reformarbete samt anta lämpliga åtgärder 
för att främja en mer central roll för 
kvinnor i Turkiets ekonomiska och 
politiska samhällsstruktur. Parlamentet 
uppmanar de politiska partierna att vidta 
särskilda åtgärder i syfte att ännu mer 
uppmuntra kvinnors aktiva engagemang 
och egenmakt för att delta i politiken.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 
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mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur.

mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
barnäktenskap, något som måste utrotas.
Parlamentet efterlyser ytterligare insatser 
för att utrota så kallade hedersmord. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur.

Or. en

Ändringsförslag 206
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 
mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 

15. Europaparlamentet beklagar att våldet 
mot kvinnor har ökat de senaste åren i 
Turkiet. Parlamentet uttrycker sitt stöd för 
databasen med information om våld mot 
kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
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tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur.

ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur.

Or. en

Ändringsförslag 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 
mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur.

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 
mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur. 
Parlamentet välkomnar de ambitiösa 
reformer som ministern för familjefrågor 
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och socialpolitik, Fatma Şahin, har verkat 
för inom dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag 208
Marusya Lyubcheva

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 
mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur.

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 
mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur. 
Parlamentet uppmanar till ökade insatser 
för att främja flickors och kvinnors 
möjligheter till allmän utbildning och 
yrkesutbildning i syfte att de på ett 
jämställt sätt ska kunna delta i landets 
samhälleliga, ekonomiska och politiska 
processer.

Or. bg
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Ändringsförslag 209
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 
mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur.

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för databasen med information om våld 
mot kvinnor som för närvarande är under 
utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att 
gällande lagstiftning ska kompletteras när 
det gäller skapandet av skyddsboenden för 
kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, 
med lämpliga uppföljningsmekanismer i de 
kommuner som inte inför sådana boenden. 
Parlamentet stöder de insatser som 
ministern för familje- och socialpolitik har 
gjort för att höja straffen för 
tvångsäktenskap, något som måste utrotas. 
Parlamentet upprepar sin oro för den låga 
nivån av kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och uppmuntrar regeringen att anta 
lämpliga åtgärder för att främja en mer 
central roll för kvinnor i Turkiets 
ekonomiska och politiska samhällsstruktur. 
Parlamentet är särskilt bekymrat över det 
mycket låga deltagandet av kvinnor i den 
lokala politiken och uppmanar alla 
politiska partier att föreslå fler kvinnor 
som kandidater till 2014 års lokala val. 
Parlamentet välkomnar att man antagit 
en jämställdhetsinriktad strategi i den 
tionde utvecklingsplanen (2014–2018). 

Or. en

Ändringsförslag 210
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att Turkiet fortsätter att 
engagera sig för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan könen. Detta 
engagemang bör bygga på en förståelse 
enligt vilken man erkänner och 
respekterar kvinnor som individer och 
inte enbart som familjemedlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 211
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmuntrar 
regeringen att bedriva en konsekvent och 
konsoliderad nationell utbildningspolitik i 
samarbete med alla berörda aktörer. Mot 
bakgrund av detta betonar parlamentet att 
etableringsfriheten bör garanteras, så att 
ingen samtalspartner inom 
utbildningssystemet, inte heller privata 
organ, utesluts från beslutsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 212
Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europarlamentet uppmanar Turkiet 
att fästa särskild vikt vid uppdateringen 
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och moderniseringen av 
utbildningssystemets alla nivåer genom 
att öka anslagen till utbildning och 
forskning. Parlamentet anser att behovet 
av en objektiv historieundervisning är 
särskilt viktig och att den utförs på ett 
sådant sätt att de nationalistiska 
känslorna inte ökar utan tvärtom hjälper 
eleverna att förstå nyttan av att många 
folk, nationaliteter och religioner 
samarbetar och samexisterar i detta 
område. 

Or. el

Ändringsförslag 213
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under 
föranslutningsinstrumentet som skulle 
kunna användas för att främja en hållbar 
utveckling i Turkiets sydöstra del inom 
ramen för förhandlingarna om kapitel 22.

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort.
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Or. nl

Ändringsförslag 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under 
föranslutningsinstrumentet som skulle 
kunna användas för att främja en hållbar 
utveckling i Turkiets sydöstra del inom 
ramen för förhandlingarna om kapitel 22.

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort.

Or. de

Ändringsförslag 215
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
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till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med
kommissionen för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

till regeringens initiativ att stoppa den 
verksamhet som Kurdistans arbetarparti
PKK:s terroristorganisation bedriver. 
Parlamentet uppmuntrar regeringen att gå 
ännu längre för att främja sociala, 
kulturella och ekonomiska intressen hos 
personer med kurdiskt ursprung på 
grundval av samråd med alla intresserade 
parter. Parlamentet uppmanar oppositionen 
att som ett viktigt steg aktivt stödja 
förhandlingarna och reformerna till förmån 
för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna och kommissionen till ett 
tätt samarbete för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

Or. en

Ändringsförslag 216
Metin Kazak

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ som syftar till att 
sätta stopp för de beväpnade 
terroristattacker som Kurdistans 
arbetarparti PKK:s terroristorganisation 
gjort sig skyldig till och den verksamhet 
organisationen bedriver. Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
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Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med
kommissionen för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna och kommissionen till ett 
tätt samarbete för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

Or. en

Ändringsförslag 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under 
föranslutningsinstrumentet som skulle 
kunna användas för att främja en hållbar 
utveckling i Turkiets sydöstra del inom 
ramen för förhandlingarna om kapitel 22.

16. Europaparlamentet ger sitt stöd till 
regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på den kurdiska frågan på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmanar regeringen att genomföra 
nödvändiga reformer som ska främja det 
kurdiska samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort.

Or. fr
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Ändringsförslag 218
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen samt göra det lättare att 
kräva grundläggande rättigheter i den 
konstitutionella processen, så att alla 
medborgare och deras rättigheter erkänns 
fullt ut. Parlamentet uppmanar alla 
politiska partier att som ett viktigt steg 
aktivt stödja förhandlingarna och 
reformerna till förmån för det turkiska 
samhället i stort. Parlamentet är bekymrat 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är oroväckande att 
flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsmedlemmar, advokater, 
demonstranter och 
människorättsförsvarare häktats i 
samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

Or. en
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Ändringsförslag 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionspartier. Parlamentet 
välkomnar regeringens öppning och löfte 
att tillåta undervisning på modersmålet i 
privata skolor. Parlamentet anser dock att 
undervisning på modersmålet ska 
omfattas av det allmänna 
utbildningsväsendet. Parlamentet 
välkomnar löftet att tillåta att byar och 
provinser byter namn och kräver att 
befolkningen ska involveras i 
namnbytesbeslut. Parlamentet uppmanar 
de olika oppositionsparterna att som ett 
viktigt steg aktivt stödja förhandlingarna 
och reformerna till förmån för det turkiska 
samhället i stort. Parlamentet uppmanar de 
turkiska myndigheterna till ett tätt 
samarbete med kommissionen för att 
bedöma vilka program under 
föranslutningsinstrumentet som skulle 
kunna användas för att främja en hållbar 
utveckling i Turkiets sydöstra del inom 
ramen för förhandlingarna om kapitel 22.

Or. fr
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Ändringsförslag 220
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmuntrar alla politiska 
krafter att säkerställa en ändamålsenlig 
politisk plattform och att diskutera den 
kurdiska frågan på ett konstruktivt sätt 
samt att göra det lättare att kräva
grundläggande rättigheter, så att alla 
medborgare erkänns fullt ut. Parlamentet 
uppmanar de turkiska myndigheterna till 
ett tätt samarbete med kommissionen för 
att bedöma vilka program under 
föranslutningsinstrumentet som skulle 
kunna användas för att främja en hållbar 
utveckling i Turkiets sydöstra del inom 
ramen för förhandlingarna om kapitel 22.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 16
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK) och andra 
kurdiska företrädare. Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de 
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

Or. en

Ändringsförslag 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla de
reformer som ska främja det kurdiska 
samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till regeringens initiativ att arbeta för en 
lösning på det kurdiska problemet på 
grundval av förhandlingarna med 
Kurdistans arbetarparti (PKK). Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att utveckla 
verkliga reformer som ska främja det 
kurdiska samhällets sociala, kulturella och 
ekonomiska rättigheter på grundval av 
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samråd med relevanta sociala aktörer och
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

samråd med relevanta sociala aktörer och 
oppositionen. Parlamentet uppmanar 
oppositionen att som ett viktigt steg aktivt 
stödja förhandlingarna och reformerna till 
förmån för det turkiska samhället i stort. 
Parlamentet uppmanar de turkiska 
myndigheterna till ett tätt samarbete med 
kommissionen för att bedöma vilka 
program under föranslutningsinstrumentet 
som skulle kunna användas för att främja 
en hållbar utveckling i Turkiets sydöstra 
del inom ramen för förhandlingarna om 
kapitel 22.

Or. it

Ändringsförslag 223
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet välkomnar och 
förväntar sig att den turkiska regeringen 
omgående ska verkställa sitt uttalande om 
att åter öppna en skola för den grekiska 
minoriteten på ön Gökçeada (Imbros), 
vilket utgör ett positivt steg mot 
bevarandet av den bikulturella karaktären 
på de turkiska öarna Gökçeada (Imbros) 
och Bozcaada (Tenedos), i enlighet med 
resolution 1625(2008) från Europarådets 
parlamentariska församling. Parlamentet 
konstaterar dock att ytterligare åtgärder
behövs för att hantera de problem som 
den grekiska minoriteten ställs inför, 
särskilt med avseende på deras 
äganderätt.

Or. el
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Ändringsförslag 224
Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet välkomnar 
nyöppningen av en grekisk skola för 
minoriteter på ön Gökçeada (Imbros). 
Detta är ett positivt steg mot att bevara 
den bikulturella karaktären på öarna 
Gökçeada (Imbros) och Bozcaada 
(Tenedos) i enlighet med 
resolution 1625(2008) från Europarådets 
parlamentariska församling. Med tanke 
på att antalet minoritetsmedlemmar 
minskar uppmanas de turkiska 
myndigheterna att uppmuntra och 
underlätta för utvandrade 
minoritetsfamiljer att återvända till ön om 
de så önskar. Parlamentet konstaterar 
dock samtidigt att ytterligare åtgärder 
krävs för att hantera de problem som den 
grekiska minoriteten ställs inför, särskilt 
med avseende på deras äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 225
Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet noterar att det 
fortsätter att rapporteras om problem som 
EU-medborgare ställs inför vid arv och 
registrering av egendom. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att sätta stopp för 
diskriminerande politik och praxis inom 
detta område och att harmonisera 
lagstiftning och praxis med 
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Europakonventionen och 
Europadomstolens rättspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 226
Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 16c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16c. Europaparlamentet beklagar 
ombyggnationen till moskéer av museerna 
Hagia Sofia i Trabzon och Hagia Sofia i 
Isnik, samt de uttalanden som gjorts av 
turkiska politiker om framtida planer på 
fler liknande beslut gällande kristna 
monument med berömd historia, symbolik 
och kulturell betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 227
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
intressegrupper för arbetsmarknad och 
ekonomi är viktiga faktorer för att ett 
välmående samhälle ska utvecklas. 
Parlamentet understryker vikten av 
ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt i enlighet med ekonomins och det 
bredare samhällets intresse, ta itu med 
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skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder.

svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 228
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder.

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett demokratiskt samhälle ska 
utvecklas och att detta kan öka 
befolkningens välstånd. Parlamentet 
understryker vikten av ytterligare framsteg 
på områdena socialpolitik och arbetslöshet, 
särskilt när det kommer till att avlägsna det 
som hindrar de fria fackföreningarnas 
arbete, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder.

Or. de

Ändringsförslag 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
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arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder.

arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder. 
Parlamentet noterar det gradvisa 
genomförandet av lagarna 6289 och 6356 
om föreningsrätt inom den privata och 
den offentliga sektorn, men oroas av de 
kvarvarande hindren för väl fungerande 
fackföreningar. Parlamentet uttrycker 
särskild oro över att fackligt aktiva saknar 
skydd mot diskriminering i företag med 
färre än 30 anställda. Parlamentet kräver 
att fackföreningslagar ska tillämpas i 
enlighet med ILO:s internationella 
standarder, som Turkiet har ratificerat.

Or. fr

Ändringsförslag 230
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
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sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder.

sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder. 
Parlamentet framhåller vikten av att 
inleda förhandlingarna om kapitel 19 om 
socialpolitik och sysselsättning, i syfte att 
snabbt komma framåt i denna fråga. 

Or. en

Ändringsförslag 231
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder.

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder. 
Parlamentet framhåller vikten av att 
inleda förhandlingarna om kapitel 19 om 
socialpolitik och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
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Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder.

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder. 
Parlamentet framhåller vikten av att 
inleda förhandlingarna om kapitel 19 om 
socialpolitik och sysselsättning.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 

17. Europaparlamentet är av uppfattningen 
att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga 
för att ett välmående samhälle ska 
utvecklas. Parlamentet understryker vikten 
av ytterligare framsteg på områdena 
socialpolitik och arbetslöshet, särskilt när 
det kommer till att avlägsna det som 
hindrar fackföreningarna från att fungera 
effektivt, inrätta en nationell 
sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala 
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skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder.

skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
personer med funktionshinder. 
Parlamentet uppmanar därför Turkiet att 
samtycka till att inleda förhandlingarna 
om kapitel 19.

Or. en

Ändringsförslag 234
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet noterar att det 
fortsätter att rapporteras om problem som 
EU-medborgare ställs inför vid arv och 
registrering av egendom. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att sätta stopp för 
diskriminerande politik och praxis inom 
detta område och att harmonisera sin 
lagstiftning och praxis med 
Europakonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 235
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uttrycker sin 
djupa oro över den utveckling och 
utformning som reformansträngningarna 
i Turkiet eventuellt tar vad gäller skyddet 
av grundläggande rättigheter och 
kurdfrågan eftersom den nyligen 
inträffade krisen, en konsekvens av den 
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korruptionsskandal som skakade 
allmänheten både i landet och 
internationellt, den interna islamistiska 
konflikten, som numera anses vara ett 
faktum och de kommande valen betyder 
en lång period av meningsskiljaktigheter 
för Turkiet. 

Or. el

Ändringsförslag 236
Alojz Peterle

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet noterar oron hos 
den turkiska allmänna opinionen över 
revisionsmyndighetens oförmåga att 
granska flera statliga institutioner på 
grund av bristande nödvändig tillämpning 
av lagar.

Or. en

Ändringsförslag 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet noterar att det 
gjorts begränsade framsteg på områdena 
arbetsrätt och fackliga rättigheter. 
Parlamentet beklagar att lagstiftningen 
om fackliga rättigheter fortfarande inte 
överensstämmer med EU:s och ILO:s 
standarder och att kollektiva åtgärder 
från fackföreningarnas sida drabbas av 
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otaliga begränsningar. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att fortsätta arbeta på 
en ny lagstiftning på detta område för att 
garantera att det är förenligt med EU:s 
regelverk och ILO:s konventioner.

Or. en

Ändringsförslag 238
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 17b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17b. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att harmonisera sin rättsliga ram 
för kapitalrörelser och betalningar med 
regelverket, genom att bland annat 
gradvis liberalisera EU-medborgares 
förvärv av fast egendom och upphäva all 
diskriminering av dem.

Or. en

Ändringsförslag 239
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Underrubrik 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

Goda förbindelser med grannländerna Turkiets misslyckande 3: Goda 
förbindelser med grannländerna

Or. nl

Ändringsförslag 240
Marietta Giannakou
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Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmärksammar 
Turkiets och Greklands fortsatta insatser 
för att förbättra sina bilaterala förbindelser, 
bland annat genom bilaterala möten. 
Parlamentet beklagar dock att 
nationalförsamlingens ”casus belli”-hot 
mot Grekland inte har tagits tillbaka.

18. Europaparlamentet uppmärksammar 
Turkiets och Greklands fortsatta insatser 
för att förbättra sina bilaterala förbindelser, 
bland annat genom bilaterala möten. 
Parlamentet beklagar dock att 
nationalförsamlingens ”casus belli”-hot 
mot Grekland inte har tagits tillbaka. 
Parlamentet uppmanar Turkiets regering 
att sätta stopp för de upprepade 
kränkningarna av grekiskt luftrum och 
territorialvatten samt den turkiska 
militärens flygningar över grekiska öar. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att respektera internationell 
rätt och ta avstånd från verksamhet som 
exempelvis prospektering inom områden 
som faller inom ramen för 
EU-medlemsstaternas kontinentalsockel 
eller havsområden. 

Or. en

Ändringsförslag 241
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmärksammar 
Turkiets och Greklands fortsatta insatser 
för att förbättra sina bilaterala förbindelser, 
bland annat genom bilaterala möten. 
Parlamentet beklagar dock att 
nationalförsamlingens ”casus belli”-hot 
mot Grekland inte har tagits tillbaka.

18. Europaparlamentet uppmärksammar 
Turkiets och Greklands fortsatta insatser 
för att förbättra sina bilaterala förbindelser, 
bland annat genom bilaterala möten. 
Parlamentet beklagar dock att 
nationalförsamlingens ”casus belli”-hot 
mot Grekland inte har tagits tillbaka och de 
upprepade kränkningarna av grekiskt 
luftrum och flygningarna med turkiska 
militärplan över grekiska öar.
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Or. el

Ändringsförslag 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmärksammar 
Turkiets och Greklands fortsatta insatser 
för att förbättra sina bilaterala förbindelser, 
bland annat genom bilaterala möten. 
Parlamentet beklagar dock att 
nationalförsamlingens ”casus belli”-hot 
mot Grekland inte har tagits tillbaka.

18. Europaparlamentet uppmärksammar 
Turkiets och Greklands fortsatta insatser 
för att förbättra sina bilaterala förbindelser, 
bland annat genom bilaterala möten. 
Parlamentet anser dock att det är 
oacceptabelt att nationalförsamlingens 
”casus belli”-hot mot Grekland inte har 
tagits tillbaka.

Or. de

Ändringsförslag 243
Charles Tannock

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet välkomnar de 
allt vänskapligare förbindelserna mellan 
Turkiet och Kurdistans regionala 
regering i Irak, framför allt med hänsyn 
till deras samarbete i 
energiförsörjningsfrågan och gällande 
anläggning av ytterligare oljeledningar. 
Parlamentet hyser hopp om att detta 
kommer att gynna den ekonomiska 
utvecklingen för den självstyrande 
regionen Kurdistan i Irak. Parlamentet 
framhåller den positiva symbolism som 
dessa förbindelser kan åstadkomma för 
att lätta på de interna spänningarna med 
Turkiet.
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Or. en

Ändringsförslag 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att ta avstånd från 
verksamhet som exempelvis prospektering 
inom områden som faller inom ramen för 
EU-medlemsstaternas kontinentalsockel 
eller havsområden. Sådan verksamhet 
skadar de goda förbindelserna med 
grannländerna och är oförenlig med 
internationell rätt samt principen om en 
fredlig lösning av tvister. 

Or. en

Ändringsförslag 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet anser bestämt att 
alla slags hot, motsättningar eller 
åtgärder ska undvikas som skulle kunna 
skada de goda förbindelserna med 
grannländerna och hindra en fredlig 
lösning av tvister. Parlamentet framhåller 
alla de suveräna rättigheter som EU:s 
medlemsstater har, bland annat rätten att 
ingå bilaterala avtal i enlighet med EU:s 
regelverk och internationell rätt, 
inbegripet FN:s havsrättskonvention.

Or. en



PE526.339v01-00 32/83 AM\1015246SV.doc

SV

Ändringsförslag 246
Marusya Lyubcheva

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Parlamentet välkomnar 
återupptagandet av den gemensamma 
kommitténs arbete med de olösta frågorna 
mellan Bulgarien och Turkiet och 
uppmanar till fortsatta strävanden för att 
finna en lösning på frågan om de 
bulgarisk-trakiska flyktingarnas 
egendomsrättigheter i enlighet med 
parlamentets rekommendationer i 
resolutionerna om 20071 års 
framstegsrapport om Turkiet och 2011 års 
framstegsrapport om Turkiet2.

__________________
1 Europaparlamentets resolution av den 
21 maj 2008 om 2007 års 
framstegsrapport om Turkiet, EUT 
C 279 E, 19.11.2009.
2 Europaparlamentets resolution av den 
29 mars 2012 om 2011 års
framstegsrapport om Turkiet, EUT 
C 257 E, 6.9.2013.

Or. bg

Ändringsförslag 247
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiets regering att underteckna och 
ratificera FN:s havsrättskonvention utan 

utgår
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ytterligare dröjsmål och upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin 
exklusiva ekonomiska zon.

Or. en

Ändringsförslag 248
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiets regering att underteckna och 
ratificera FN:s havsrättskonvention utan 
ytterligare dröjsmål och upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin 
exklusiva ekonomiska zon.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 249
Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar Turkiets 
regering att underteckna och ratificera
FN:s havsrättskonvention utan ytterligare 
dröjsmål och upprepar att Cypern har full
laglig rätt till sin exklusiva ekonomiska 
zon.

19. Europaparlamentet upprepar på nytt
att FN:s havsrättskonvention har 
undertecknats av EU, dess medlemsstater 
och alla kandidatländer samt att den är en 
del av unionens regelverk. Parlamentet
uppmanar Turkiets regering att 
underteckna och ratificera 
FN:s havsrättskonvention utan ytterligare 
dröjsmål och upprepar att Cypern har full 
laglig rätt till sin exklusiva ekonomiska 
zon.

Or. en
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Ändringsförslag 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar Turkiets 
regering att underteckna och ratificera 
FN:s havsrättskonvention utan ytterligare 
dröjsmål och upprepar att Cypern har full 
laglig rätt till sin exklusiva ekonomiska 
zon.

19. Europaparlamentet uppmanar Turkiets 
regering att underteckna och ratificera 
FN:s havsrättskonvention, som är en del av 
unionens regelverk, utan ytterligare 
dröjsmål och upprepar att Cypern har full 
laglig rätt till sin exklusiva ekonomiska 
zon. Parlamentet uppmanar Turkiet att 
respektera alla EU-medlemsstaternas 
suveräna rättigheter, som bland annat 
inbegriper rätten att ingå bilaterala avtal 
och att utforska och utnyttja sina 
naturtillgångar i enlighet med EU:s 
regelverk och internationell rätt, 
inbegripet FN:s havsrättskonvention. 
Parlamentet betonar även behovet av att 
respektera medlemsstaternas självstyre 
över sitt territorialvatten. Parlamentet 
beklagar Turkiets fortsatta kränkningar 
av Cyperns suveränitet, territoriella 
integritet och behörighet inom landets 
exklusiva ekonomiska zon, i form av 
uttalade protester mot Cyperns 
borrningsverksamhet och hot om hämnd 
mot företag som deltar i Cyperns 
prospektering.

Or. en

Ändringsförslag 251
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till resolution
Punkt 19
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Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar Turkiets 
regering att underteckna och ratificera 
FN:s havsrättskonvention utan ytterligare 
dröjsmål och upprepar att Cypern har full 
laglig rätt till sin exklusiva ekonomiska 
zon.

19. Europaparlamentet uppmanar Turkiets 
regering att underteckna och ratificera 
FN:s havsrättskonvention, som är en del av 
unionens regelverk, utan ytterligare 
dröjsmål och upprepar att Cypern har full 
laglig rätt till sin exklusiva ekonomiska 
zon. Parlamentet är djupt oroat över de 
offentliga hot som Turkiet riktat mot 
Cypern och uppmanar Turkiet att undvika 
att använda alla former av hot och 
motsättningar samt att avhålla sig från att 
kränka Cyperns suveräna rätt till sitt 
territorialvatten, sin exklusiva 
ekonomiska zon och sitt luftrum.

Or. en

Ändringsförslag 252
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar Turkiets 
regering att underteckna och ratificera 
FN:s havsrättskonvention, som utgör en 
del av gemenskapens regelverk, utan 
ytterligare dröjsmål och upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin exklusiva 
ekonomiska zon.

19. Europaparlamentet uppmanar Turkiets 
regering att underteckna och ratificera 
FN:s havsrättskonvention, som utgör en 
del av gemenskapens regelverk, utan 
ytterligare dröjsmål och upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin exklusiva 
ekonomiska zon.

Or. el

Ändringsförslag 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att sluta sätta hinder i vägen för 
alla rättsliga ansträngningar och initiativ 
av Cypern och utländska företag som 
borrar inom Cyperns exklusiva 
ekonomiska zon i syfte att utvinna gas och 
olja, och att upphöra med att kränka EU:s 
regelverk och internationell havsrätt. 
Dessa utgör en oeftergivlig del av landets 
anslutningsförhandlingar med EU, och 
Turkiet bör därför foga sig efter 
bestämmelserna och rättsligt och politiskt 
vara ett kandidatland som fullt ut 
respekterar alla medlemsstaters suveräna 
rättigheter i enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 254
Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet framhåller inom 
ramen för goda grannförbindelser och 
mitt i Greklands ekonomiska kris behovet 
av att en ömsesidig neddragning av de 
stora utgifterna för militär utrustning på 
initiativ från Turkiet påbörjas för att 
spara till nödvändiga sociala anslag till 
att bemöta fattigdom, minska 
arbetslösheten och ytterligare förstärka de 
ekonomiskt svaga grupperna.

Or. el

Ändringsförslag 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Förslag till resolution
Punkt 19b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19b. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att ta avstånd från 
alla hot och/eller handlingar mot Cyperns 
suveräna rätt och behörighet inom sitt 
territorialvatten och sin exklusiva 
ekonomiska zon.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik 
lösning av de pågående förhandlingarna 
om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla. 

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning och 
ett gemensamt uttalande som klargör 
principerna för förhandlingsprocessen 
under ledning av FN:s generalsekreterare 
och i enlighet med de relevanta 
resolutionerna från säkerhetsrådet och de 
värderingar och principer som EU bygger 
på. Parlamentet uppmanar Turkiet att 
omedelbart börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet noterar förslagen från Cyperns 
regering om att ta itu med ovanstående 
frågor. Parlamentet beklagar samtidigt att 
Turkiet förkastat den cypriotiska 
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Parlamentet noterar förslagen från Cyperns 
regering om att ta itu med ovanstående 
frågor.

regeringens förslag från 2010 om att 
bland annat öppna hamnen i Famagusta 
under EU:s överinseende för att 
möjliggöra handelstransaktioner mellan 
EU och turkcyprioterna, via hamnen i 
Famagusta.

Or. en

Ändringsförslag 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att börja dra bort sina 
styrkor från Cypern och att lämna över 
det avskilda området Famagusta till FN i 
enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar Cypern att öppna hamnen i 
Famagusta under EU:s tullövervakning 
för att främja ett positivt klimat för en 
framgångsrik lösning av de pågående 
förhandlingarna om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.
Parlamentet noterar förslagen från 
Cyperns regering om att ta itu med 
ovanstående frågor.

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning med etablerade FN-parametrar 
för två zoner, två befolkningsgrupper och 
politisk jämlikhet för båda 
befolkningsgrupperna. Parlamentet ber 
Turkiet att fortsätta att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Cypern att tillåta ett antagande av 
direkthandelsförordningen, som skulle 
tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
med EU på ett sätt som är acceptabelt för 
alla, och att främja ett positivt klimat för 
en framgångsrik lösning av de pågående 
förhandlingarna om återförening.

Or. en



AM\1015246SV.doc 39/83 PE526.339v01-00

SV

Ändringsförslag 258
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet noterar 
förslagen från Cyperns regering om att ta 
itu med ovanstående frågor.

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning med etablerade FN-parametrar 
för två zoner, två befolkningsgrupper och 
politisk jämlikhet för båda 
befolkningsgrupperna. Parlamentet ber 
Turkiet att fortsätta att stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet 
uppmanar alla parterna att inleda 
förhandlingar för att underlätta den fria 
rörligheten för varor, tjänster, kapital och 
människor samt lösa äganderättsfrågor 
som gäller Cypern. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Varosha1 till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar Cypern att tillåta ett antagande 
av direkthandelsförordningen2, som 
skulle tillåta turkcyprioterna att handla 
direkt med EU på ett sätt som är 
acceptabelt för alla, och att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening. 

__________________
1 Det föreligger ett faktafel: I FN:s 
resolution 550(1984) uppmanas Turkiet 
att börja dra bort sina styrkor från 
Varosha, som är en stadsdel i staden 
Famagusta. Famagusta kan i detta fall 
även misstolkas som hela regionen. 
2 År 2004 föreslog kommissionen ett 
frihandelsavtal med norra Cypern. Detta 
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har dock fastnat i rådet sedan dess (trots 
att Lissabonfördraget har trätt i kraft). 

Or. en

Ändringsförslag 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet noterar 
förslagen från Cyperns regering om att ta 
itu med ovanstående frågor.

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis, demokratisk och 
hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupperna i enlighet med 
protokoll nr 10 och de värderingar och 
principer som EU bygger på. Parlamentet 
ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och 
med EU:s positiva och katalytiska stöd, så 
att demokratiska värderingar och 
principer respekteras och värnas fullt ut, 
och i enlighet med de relevanta 
resolutionerna från säkerhetsrådet. 
Parlamentet uppmanar Turkiet att 
omedelbart börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området staden Famagusta till dess 
rättmätiga invånare och till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984), för att på så sätt 
främja arbetet för en omfattande lösning. 
Parlamentet uppmanar samtidigt Cypern 
att öppna hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla i enlighet med 
internationell rätt och unionens regelverk 



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

SV

samt under fullt erkännande av Cyperns 
suveräna rätt i egenskap av en 
EU-medlemsstat, vilket fastställs i 
protokoll nr 10 och fördragen.
Parlamentet noterar förslagen från Cyperns 
regering om att ta itu med ovanstående 
frågor.

Or. en

Ändringsförslag 260
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet noterar 
förslagen från Cyperns regering om att ta 
itu med ovanstående frågor.

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en övergripande, rättvis 
och hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupperna, och uppmanar 
ledarna för de båda cypriotiska 
folkgrupperna att enas om de 
gemensamma uttalanden som väntas. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med internationell rätt och de 
relevanta resolutionerna från 
säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att omedelbart börja dra bort sina 
styrkor från Cypern och att lämna över det 
avskilda området Famagusta till FN i 
enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet erinrar 
om Cyperns förslag att parallellt öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s överinseende för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta båda 
befolkningsgrupperna att handla på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla. 
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Parlamentet noterar förslagen från Cyperns 
regering om att ta itu med ovanstående 
frågor.

Or. en

Ändringsförslag 261
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet noterar 
förslagen från Cyperns regering om att ta 
itu med ovanstående frågor.

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning där båda befolkningsgruppernas 
problem och intressen erkänns. 
Parlamentet ber Turkiet och Grekland att 
aktivt stödja förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att vidta förtroendebyggande 
åtgärder såsom att börja dra bort sina 
styrkor från Cypern och att göra framsteg i 
att lämna över det avskilda området 
Famagusta till FN i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att för sin 
del öppna hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning och att möjliggöra för 
flygplatsen Ercan att fungera som en 
internationell flygplats med koder som 
registrerats och godkänts av IATA och 
Icao, för att främja ett positivt klimat för 
en framgångsrik lösning av de pågående 
förhandlingarna om återförening och tillåta 
antagande av förordningen om direkt 
handel för att göra det möjligt för 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.
Parlamentet noterar förslagen från Cyperns 
regering om att ta itu med vissa av de 
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ovanstående frågorna.

Or. en

Ändringsförslag 262
Charles Tannock

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet noterar
förslagen från Cyperns regering om att ta 
itu med ovanstående frågor.

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet 
välkomnar förslagen från Cyperns regering 
om att ta itu med ovanstående frågor. 
Parlamentet välkomnar vidare de tecknen 
på samarbete som finns hos båda parter.

Or. en

Ändringsförslag 263
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet noterar 
förslagen från Cyperns regering om att ta 
itu med ovanstående frågor.

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet stöder insatserna för att 
återuppta förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet noterar 
förslagen från Cyperns regering om att ta 
itu med ovanstående frågor.

Or. fr

Ändringsförslag 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
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övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet noterar 
förslagen från Cyperns regering om att ta 
itu med ovanstående frågor.

övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor helt 
från Cypern och att lämna över det 
avskilda området Famagusta till FN i 
enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar Cypern att öppna hamnen i 
Famagusta under EU:s tullövervakning för 
att främja ett positivt klimat för en 
framgångsrik lösning av de pågående 
förhandlingarna om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla. 
Parlamentet noterar förslagen från Cyperns 
regering om att ta itu med ovanstående 
frågor.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt 
starka stöd för en återförening av Cypern, 
på grundval av en rättvis och hållbar 
lösning för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet ber Turkiet att aktivt stödja 
förhandlingarna om en rättvis, 
övergripande och fungerande lösning under 
ledning av FN:s generalsekreterare och i 
enlighet med de relevanta resolutionerna 
från säkerhetsrådet och de värden och 
principer som EU bygger på. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att omedelbart börja dra 
bort sina styrkor från Cypern och att lämna 
över det avskilda området Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
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EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet noterar 
förslagen från Cyperns regering om att ta 
itu med ovanstående frågor.

uppmanar Cypern att öppna hamnen i 
Famagusta under EU:s tullövervakning för 
att främja ett positivt klimat för en 
framgångsrik lösning av de pågående 
förhandlingarna om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla. 
Parlamentet noterar förslagen från Cyperns 
regering om att ta itu med ovanstående 
frågor.

Or. en

Ändringsförslag 266
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet påpekar att 
Turkiet invaderade Cypern 1974 och allt
sedan dess har ockuperat norra delen av 
ön. Parlamentet påpekar att Turkiet inte 
erkänner Cypern, och därmed till viss del 
inte EU.

Or. nl

Ändringsförslag 267
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet välkomnar de 
båda borgmästarna Alexis Galanos och 
Oktay Kayalps gemensamma uttalande av 
den 10 december 2013 där de uttrycker sitt 
starka stöd för ett återförenat Famagusta.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att avstå från att låta ytterligare 
turkiska medborgare bosätta sig på ön, 
eftersom detta skulle förändra den 
demografiska balansen ytterligare och 
minska lojaliteten hos öns invånare 
gentemot en framtida gemensam stat som 
bygger på dess gemensamma historia.

Or. en

Ändringsförslag 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Den turkiska regeringen uppmanas 
att till fullo fullgöra sina rättsliga 
åtaganden enligt EU:s regelverk och i 
synnerhet den förklaring som EG och 
dess medlemsstater utfärdade 
den 21 september 2005.

Or. en

Ändringsförslag 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
beslut att bevilja kommittén för saknade 
personer tillgång till ett inhägnat 
militärområde i Cyperns norra del och 
uppmuntrar Turkiet att ge kommittén 
tillgång till relevanta arkiv och militärzoner 
för gravöppningar. Parlamentet uppmanar 
till att särskild hänsyn ska tas till 
kommittén för saknade personer och deras 
arbete.

21. Europaparlamentet noterar Turkiets 
beslut att bevilja kommittén för saknade 
personer tillgång till ett inhägnat 
militärområde i Cyperns norra del och 
uppmanar Turkiet att ge kommittén 
fullständig tillgång till relevanta arkiv och 
militärzoner för gravöppningar och att 
vidta alla övriga lämpliga åtgärder i den 
humanitära fråga som saknade personer 
utgör, i enlighet med Europadomstolens 
slutsatser. Parlamentet uppmanar till att 
särskild hänsyn ska tas till kommittén för 
saknade personer och deras arbete och 
uppmanar Turkiet att bidra till att 
påskynda förfarandena.

Or. en

Ändringsförslag 271
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
beslut att bevilja kommittén för saknade 
personer tillgång till ett inhägnat 
militärområde i Cyperns norra del och 
uppmuntrar Turkiet att ge kommittén 
tillgång till relevanta arkiv och militärzoner 
för gravöppningar. Parlamentet uppmanar 
till att särskild hänsyn ska tas till 
kommittén för saknade personer och deras 
arbete.

21. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
beslut att bevilja kommittén för saknade 
personer tillgång till militärområden i 
Cyperns norra del och uppmuntrar vidare 
Turkiet att fortsätta att med kraft stödja 
kommitténs arbete och till exempel ge
tillgång till relevanta arkiv och militärzoner 
för gravöppningar. Parlamentet uppmanar 
till att särskild hänsyn ska tas till 
kommittén för saknade personer och deras 
arbete.

Or. en
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Ändringsförslag 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
beslut att bevilja kommittén för saknade 
personer tillgång till ett inhägnat 
militärområde i Cyperns norra del och 
uppmuntrar Turkiet att ge kommittén 
tillgång till relevanta arkiv och militärzoner 
för gravöppningar. Parlamentet uppmanar 
till att särskild hänsyn ska tas till
kommittén för saknade personer och deras 
arbete.

21. Europaparlamentet noterar Turkiets 
beslut att bevilja kommittén för saknade 
personer tillgång till ett inhägnat 
militärområde i Cyperns norra del och 
uppmanar Turkiet att ge kommittén 
fullständig tillgång till alla relevanta arkiv 
och militärzoner för gravöppningar. 
Parlamentet uppmanar till att särskild 
hänsyn och respekt ska visas kommittén 
för saknade personer och deras arbete.

Or. en

Ändringsförslag 273
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
beslut att bevilja kommittén för saknade 
personer tillgång till ett inhägnat 
militärområde i Cyperns norra del och 
uppmuntrar Turkiet att ge kommittén 
tillgång till relevanta arkiv och militärzoner 
för gravöppningar. Parlamentet uppmanar 
till att särskild hänsyn ska tas till 
kommittén för saknade personer och deras 
arbete.

21. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
beslut att bevilja kommittén för saknade 
personer tillgång till ett inhägnat 
militärområde i Cyperns ockuperade 
område och uppmanar Turkiet att ge 
kommittén fullständig tillgång till 
relevanta arkiv och militärzoner för 
gravöppningar. Parlamentet uppmanar till 
att särskild hänsyn ska tas till kommittén 
för saknade personer och deras arbete.

Or. en



PE526.339v01-00 50/83 AM\1015246SV.doc

SV

Ändringsförslag 274
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
beslut att bevilja kommittén för saknade 
personer tillgång till ett inhägnat 
militärområde i Cyperns norra del och 
uppmuntrar Turkiet att ge kommittén 
tillgång till relevanta arkiv och militärzoner 
för gravöppningar. Parlamentet uppmanar 
till att särskild hänsyn ska tas till 
kommittén för saknade personer och deras 
arbete.

21. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
beslut att bevilja kommittén för saknade 
personer tillgång till ett inhägnat 
militärområde i Cyperns norra del och 
uppmuntrar båda parter att ge kommittén 
tillgång till relevanta arkiv och militärzoner 
för gravöppningar. Parlamentet uppmanar 
till att särskild hänsyn ska tas till 
kommittén för saknade personer och deras 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 275
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet finner Turkiets 
bosättningspolitik beklaglig och 
uppmanar Turkiet att avstå från att låta 
fler turkiska medborgare bosätta sig på 
Cypern – i strid med Genèvekonventionen 
och de folkrättsliga principerna –
eftersom det förändrar den demografiska 
balansen på ön och hindrar en framtida 
lösning.

Or. en

Ändringsförslag 276
Antigoni Papadopoulou
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Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att avveckla befintliga olagliga 
bosättningar och att avstå från att låta 
ytterligare turkiska medborgare bosätta 
sig på ön olagligt eftersom detta skulle 
förvärra den nuvarande demografiska 
obalansen ytterligare och minska 
lojaliteten hos öns invånare. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att ta itu med frågan 
utifrån Genèvekonventionen och de 
folkrättsliga principerna.

Or. en

Ändringsförslag 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att åtgärda frågan om turkiska 
medborgares (bosättares) bosättningar på 
ön, utgående från Genèvekonventionen 
och de folkrättsliga principerna. 

Or. en

Ändringsförslag 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 21b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21b. Europaparlamentet vädjar till 
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Turkiet att se till att rättigheterna för alla 
fördrivna personer på Cypern respekteras, 
inbegripet de som tillhör religiösa 
minoriteter, som bör tillåtas att fritt utöva 
sina religiösa rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 21c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21c. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft Turkiet att vidta konkreta åtgärder 
för att få slut på ödeläggelsen av platser 
som ingår i kulturarvet och det religiösa 
arvet i norra delen av Cypern och på så 
sätt rädda en värdefull del av Europas och 
världens civilisation.

Or. en

Ändringsförslag 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker 
vikten av en omfattande och 
sammanhängande säkerhetsstrategi i 
östra Medelhavet och uppmanar Turkiet 
att tillåta en politisk dialog mellan EU och 
Nato genom att lyfta sitt veto mot 
samarbete mellan EU och Nato, inklusive 
Cypern, och uppmanar samtidigt Cypern 
att lyfta sitt veto mot Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

utgår



AM\1015246SV.doc 53/83 PE526.339v01-00

SV

Or. de

Ändringsförslag 281
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker 
vikten av en omfattande och 
sammanhängande säkerhetsstrategi i 
östra Medelhavet och uppmanar Turkiet 
att tillåta en politisk dialog mellan EU och 
Nato genom att lyfta sitt veto mot 
samarbete mellan EU och Nato, inklusive 
Cypern, och uppmanar samtidigt Cypern 
att lyfta sitt veto mot Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 282
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att 
lyfta sitt veto mot samarbete mellan EU 
och Nato, inklusive Cypern, och 
uppmanar samtidigt Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

22. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet, som i 
sig skulle göra det möjligt att stärka 
samarbetet mellan Nato och EU, särskilt 
inom civil krishantering.

Or. en
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Ändringsförslag 283
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och uppmanar 
samtidigt Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

22. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet och alla övriga parter
att tillåta en politisk dialog mellan EU och 
Nato som inkluderar samarbete mellan EU 
och Nato i fråga om Cypern, och 
uppmanar följaktligen Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande och att tillåta 
Turkiet att fullgöra sina åtaganden 
gentemot Europeiska försvarsbyrån.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och uppmanar 
samtidigt Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

22. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och uppmanar 
samtidigt Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att i högre grad 
anpassa sig efter EU:s gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiska hållning. 
Parlamentet uppmanar utrikesrådet och 
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den höga representanten att samråda med 
Turkiet oftare. 

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och uppmanar 
samtidigt Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

22. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och uppmanar 
samtidigt Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån. Parlamentet 
välkomnar Cyperns avsikt att ansluta sig 
till Natos program Partnerskap för fred, 
som kan bli banbrytande, och uppmanar 
Turkiet att anta en lika konstruktiv 
hållning.

Or. en

Ändringsförslag 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 

22. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
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dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och uppmanar 
samtidigt Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och uppmanar 
samtidigt Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån. Parlamentet 
välkomnar den cypriotiska regeringens 
avsikt att ansluta sig till Natos program 
Partnerskap för fred, och uppmanar 
Turkiet att anta en lika konstruktiv 
hållning.

Or. en

Ändringsförslag 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att vidta åtgärder och stoppa den 
miljökatastrof som sker på berget 
Pentadaktylos till följd av oreglerad jakt.

Or. en

Ändringsförslag 288
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet påminner 
Turkiet om att Europadomstolens dom om 
det fjärde mellanstatliga målet Cypern 
mot Turkiet inte är begränsad till frågan 
om saknade personer. 

Or. en
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Ändringsförslag 289
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Som ett sätt att främja principerna 
om demokrati och i enlighet med 
artiklarna 10.2 och 14.2 i EU-fördraget 
förespråkar Europaparlamentet att 
Cyperns båda befolkningsgrupper ska 
vara företrädda i Europaparlamentet, med 
förbehållet att turkcyprioterna, till dess att 
en heltäckande lösning har nåtts, ska 
företrädas av observatörer, i likhet med 
den praxis som tillämpas i Europarådets 
parlamentariska församling. Ett sådant 
förfarande ska inte påverka budgeten.

Or. en

Ändringsförslag 290
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
och Armenien att arbeta för att normalisera 
sina förbindelser genom att villkorslöst 
ratificera protokollen om upprättandet av 
diplomatiska förbindelser genom att öppna 
gränsen och genom att aktivt förbättra 
relationerna mellan länderna, i synnerhet 
det gränsöverskridande samarbetet och den 
ekonomiska integrationen.

23. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att arbeta för att normalisera sina 
förbindelser genom att villkorslöst 
ratificera protokollen om upprättandet av 
diplomatiska förbindelser genom att öppna 
gränsen och genom att aktivt förbättra 
relationerna mellan länderna, i synnerhet 
när det gäller det gränsöverskridande 
samarbetet och erkännandet av det 
armeniska folkmordet.

Or. en
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Ändringsförslag 291
Evgeni Kirilov

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Efter att ha uppmärksammat 
premiärminister Erdogans oövertänkta 
uttalanden som anspelar på irredentism, 
uppmanar Europaparlamentet de turkiska 
myndigheterna att avhålla sig från 
provocerande retorik vad beträffar 
regioner och grannländer, vilket skulle 
kunna få en destabiliserande effekt på 
grannsämjan med EU:s medlemsstater 
och på förbindelserna med några länder 
på västra Balkan.

Or. bg

Ändringsförslag 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att erkänna 
folkmordet på armenierna under 
åren 1915 och 1916, i vilket över 
1,5 miljoner människor ska ha fallit offer 
enligt vetenskapliga undersökningar. 

Or. de

Ändringsförslag 293
Marusya Lyubcheva
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Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar till 
fler ansträngningar för att skapa god 
grannsämja i förbindelserna med övriga 
länder i Balkanområdet och till 
återhållsamhet vad gäller officiella 
ställningstaganden som står i kontrast till 
de europeiska värderingarna och sårar 
den nationella stoltheten eller ifrågasätter 
grannländers suveränitet och territoriella 
enhet.

Or. bg

Ändringsförslag 294
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 23b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23b. Europaparlamentet uppmanar EU 
(särskilt under det grekiska 
ordförandeskapet), Turkiets, Greklands 
och Cyperns regeringar samt regeringen i 
Cyperns norra del att under FN:s ledning 
försöka lösa Cypernfrågan tillsammans, 
med beaktande av att förbindelserna 
mellan EU och Turkiet kan påverkas 
fundamentalt om så inte sker.

Or. en

Ändringsförslag 295
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Underrubrik 4
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Fördjupat samarbete mellan EU och 
Turkiet

Turkiets misslyckande 4: Fördjupat 
samarbete mellan EU och Turkiet

Or. nl

Ändringsförslag 296
Renate Sommer

Förslag till resolution
Rubrik 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fördjupat samarbete mellan EU och 
Turkiet

Samarbete mellan EU och Turkiet

Or. de

Ändringsförslag 297
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter 
att allvarligt påverka 
förhandlingsprocessen.

24. Europaparlamentet beklagar att Turkiet 
inte har tillämpat tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att förbindelserna mellan 
EU och Turkiet fortsätter att påverkas så 
länge Cypernfrågan inte får en lösning, 
och uppmanar därför alla berörda parter 
att tillsammans försöka lösa den.

Or. en
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Ändringsförslag 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

24. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att häva sitt embargo mot fartyg 
och flygplan från Cypern genom att 
öppna sina hamnar och flygplatser. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att tillämpa tilläggsprotokollet 
till fullo, utan diskriminering och 
ytterligare dröjsmål. Parlamentet påminner 
om att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen.

24. Europaparlamentet beklagar att 
Turkiet, trots upprepade uppmaningar, 
inte har fullgjort sina skyldigheter enligt 
uttalandet av den 21 september 2005 från 
Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater och att Turkiet har vägrat 
att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att det faktum att skyldigheterna inte 
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fullgjorts samt vägran att erkänna Cypern 
fortsätter att allvarligt påverka 
förhandlingsprocessen. Parlamentet 
beklagar djupt turkiska tjänstemäns 
uttalanden, hot och åtgärder mot en 
medlemsstat samt friktionskällor eller 
åtgärder som skulle kunna skada de goda 
förbindelserna och hindra en fredlig 
lösning av tvister. Parlamentet uppmanar 
därför Turkiet att fullgöra sina 
skyldigheter och att snarast tillämpa 
tilläggsprotokollet till fullo.

Or. en

Ändringsförslag 300
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter 
att allvarligt påverka 
förhandlingsprocessen.

24. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att i utbyte mot sådana 
förtroendebyggande åtgärder som avses i 
punkt 20 ovan (ändrad) fullgöra sitt 
åtagande att tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater, eftersom detta 
skulle påverka förhandlingsprocessen
väsentligt.

Or. en

Ändringsförslag 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 24
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

24. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran i praktiken omöjliggör 
verkliga framsteg i förhandlingsprocessen.

Or. it

Ändringsförslag 302
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

24. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet beklagar även 
att Europeiska unionen fortfarande inte 
har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för 
att bryta turkcyprioternas isolering i 
enlighet med slutsatserna från 
Europeiska unionens råd av 
den 26 april 2004. Parlamentet påminner 
om att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet för 
Europeiska unionens råd 
(andra halvåret 2012) och anser att 
Turkiet missat en viktig möjlighet att 
inleda en process för närmande och 
normalisering av förbindelserna med 
Cypern. Parlamentet påminner om att EU 
grundar sig på principerna om lojalt 
samarbete och ömsesidig solidaritet 
medlemsstaterna emellan och respekt för 
den institutionella ramen. Parlamentet 
påminner om att samtliga 
EU-medlemsstaters erkännande är en 
nödvändig del i anslutningsprocessen. 
Turkiet uppmanas därför att fortsätta att 
snarast möjligt sträva efter ett närmande 
av förbindelserna med samtliga 
EU-medlemsstater, inbegripet att lyfta sitt 
veto mot EU-medlemsstaters deltagande i 
flera internationella organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 304
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet välkomnar 
undertecknandet av avtalet om 
återtagande av illegala flyktingar mellan 
Europeiska unionen och Turkiet och 
anmodar alla medlemsstater att tillämpa 
det till fullo. Parlamentet anser att det är 
olyckligt att Turkiet inte vill tillämpa detta 
avtal för Republiken Cypern och att man 
inte erkänner Republiken Cypern som en 
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likvärdig medlemsstat i 
Europeiska unionen.

Or. el

Ändringsförslag 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet beklagar att 
Turkiet ställde in den gemensamma
parlamentarikerkommitténs 
70:e sammanträde och de negativa 
konsekvenser detta har fått för den 
interparlamentariska politiska dialogen. 
Parlamentet noterar avsaknaden av 
sanktionsåtgärder till följd av denna 
vägran.

Or. en

Ändringsförslag 306
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 24c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24c. Europaparlamentet understryker 
vikten av en heltäckande övervakning av 
genomförandet av instrumentet för stöd 
inför anslutningen (IPA) till Turkiet, i 
syfte att prioritera mål och projekt som 
överensstämmer till fullo med 
anslutningskriterierna för Turkiet.

Or. en



PE526.339v01-00 66/83 AM\1015246SV.doc

SV

Ändringsförslag 307
Eduard Kukan

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsätter att vara EU:s sjätte största 
handelspartner och att EU är Turkiets 
största då 38 procent av Turkiets totala 
handel går till EU och nästan 71 procent av 
de utländska direktinvesteringarna kommer 
från EU. Parlamentet välkomnar 
kommissionens pågående utvärdering av
tullunionen mellan Turkiet och EU med 
syftet att bedöma dess påverkan på båda 
parterna och sätt att uppdatera den.

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsätter att vara EU:s sjätte största 
handelspartner och att EU är Turkiets 
största då 38 procent av Turkiets totala 
handel går till EU och nästan 71 procent av 
de utländska direktinvesteringarna kommer 
från EU. Parlamentet välkomnar 
kommissionens pågående utvärdering av 
tullunionen mellan Turkiet och EU med 
syftet att bedöma dess påverkan på båda 
parterna och sätt att uppdatera den, och 
uppmanar Turkiet att avskaffa 
återstående begränsningar av den fria 
rörligheten för varor.

Or. en

Ändringsförslag 308
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsätter att vara EU:s sjätte största 
handelspartner och att EU är Turkiets 
största då 38 procent av Turkiets totala 
handel går till EU och nästan 71 procent av 
de utländska direktinvesteringarna kommer 
från EU. Parlamentet välkomnar 
kommissionens pågående utvärdering av 
tullunionen mellan Turkiet och EU med 
syftet att bedöma dess påverkan på båda 
parterna och sätt att uppdatera den.

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsätter att vara EU:s sjätte största 
handelspartner och att EU är Turkiets 
största då 38 procent av Turkiets totala 
handel går till EU och nästan 71 procent av 
de utländska direktinvesteringarna kommer 
från EU. Parlamentet välkomnar 
kommissionens pågående utvärdering av 
tullunionen mellan Turkiet och EU med 
syftet att bedöma dess påverkan på båda 
parterna och sätt att uppdatera den. 
Parlamentet uppmanar Turkiet att 
uppfylla alla de förpliktelser man åtagit 
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sig inom ramen för tullunionen genom att 
avskaffa alla begränsningar av den fria 
rörligheten för varor.

Or. en

Ändringsförslag 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsätter att vara EU:s sjätte största 
handelspartner och att EU är Turkiets 
största då 38 procent av Turkiets totala 
handel går till EU och nästan 71 procent av 
de utländska direktinvesteringarna kommer 
från EU. Parlamentet välkomnar 
kommissionens pågående utvärdering av 
tullunionen mellan Turkiet och EU med 
syftet att bedöma dess påverkan på båda 
parterna och sätt att uppdatera den.

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsätter att vara EU:s sjätte största 
handelspartner och att EU är Turkiets 
största då 38 procent av Turkiets totala 
handel går till EU och nästan 71 procent av 
de utländska direktinvesteringarna kommer 
från EU. Parlamentet välkomnar 
kommissionens pågående utvärdering av 
tullunionen mellan Turkiet och EU med 
syftet att bedöma dess påverkan på båda 
parterna och sätt att uppdatera den. 
Parlamentet uppmanar 
Europeiska kommissionen att fortsätta att 
informera Turkiet under förhandlingarna 
för att ett frihandelsavtal med tredjeländer 
ska kunna undertecknas.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsätter att vara EU:s sjätte största 

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsätter att vara EU:s sjätte största 
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handelspartner och att EU är Turkiets 
största då 38 procent av Turkiets totala 
handel går till EU och nästan 71 procent av 
de utländska direktinvesteringarna kommer 
från EU. Parlamentet välkomnar 
kommissionens pågående utvärdering av 
tullunionen mellan Turkiet och EU med 
syftet att bedöma dess påverkan på båda 
parterna och sätt att uppdatera den.

handelspartner och att EU är Turkiets 
största då 38 procent av Turkiets totala 
handel går till EU och nästan 71 procent av 
de utländska direktinvesteringarna kommer 
från EU. Parlamentet välkomnar 
kommissionens pågående utvärdering av 
tullunionen mellan Turkiet och EU med 
syftet att bedöma dess påverkan på båda 
parterna och sätt att uppdatera den. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
finna innovativa sätt att inkludera Turkiet 
i de handelsförhandlingar som EU för 
med tredjeländer och som kommer att 
påverka Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 311
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsätter att vara EU:s sjätte största 
handelspartner och att EU är Turkiets 
största då 38 procent av Turkiets totala 
handel går till EU och nästan 71 procent av 
de utländska direktinvesteringarna kommer 
från EU. Parlamentet välkomnar 
kommissionens pågående utvärdering av 
tullunionen mellan Turkiet och EU med 
syftet att bedöma dess påverkan på båda 
parterna och sätt att uppdatera den.

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsätter att vara EU:s sjätte största 
handelspartner och att EU är Turkiets 
största då 38 procent av Turkiets totala 
handel går till EU och nästan 71 procent av 
de utländska direktinvesteringarna kommer 
från EU. Parlamentet noterar att Turkiet 
på grund av detta ömsesidiga 
handelsberoende påverkas kraftigt av de 
handelsavtal som EU ingår med 
tredjeländer, samtidigt som de inte deltar i 
förhandlingarna om dessa avtal, och 
understryker därför vikten av att EU tar 
hänsyn till Turkiets intressen. Parlamentet 
välkomnar kommissionens pågående 
utvärdering av tullunionen mellan Turkiet 
och EU med syftet att bedöma dess 
påverkan på båda parterna och sätt att 
uppdatera den.

Or. en



AM\1015246SV.doc 69/83 PE526.339v01-00

SV

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

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet understryker 
vikten av frihandelsavtal för att etablera 
globala värdekedjor och stärka EU:s 
globala konkurrenskraft. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utveckla en 
omfattande dialog och samarbete med 
Turkiet beträffande förhandlingar om 
frihandelsavtal med tredjeländer, för att 
kunna dra full nytta av dessa avtal med 
beaktande av såväl den omfattande 
ekonomiska och industriella integrationen 
mellan EU och Turkiet som skyldigheten 
att bedriva den gemensamma 
handelspolitiken inom tullunionen, vilket 
kräver att parterna tillämpar samma 
förmånshandelsordningar.

Or. en

Ändringsförslag 313
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att Turkiet samarbetar med EU 
för att bekämpa internationell korruption 
och penningtvätt.

Or. en
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Ändringsförslag 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla en närmare 
samordning med Turkiet i 
förhandlingarna om TTIP-avtalet, för att 
till fullo utnyttja EU:s och Turkiets 
gemensamma ekonomiska potential.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 25c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25c. Europaparlamentet noterar att 
restriktioner för vägtransporter mellan 
EU och Turkiet utgör ett hinder mot en 
fortsatt utveckling av bilateral handel 
mellan parterna. Parlamentet ber 
kommissionen, medlemsstaterna och 
Turkiet att finna en ömsesidigt godtagbar 
lösning för dessa frågor.

Or. en

Ändringsförslag 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Förslag till resolution
Punkt 25d (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

25d. Europaparlamentet noterar att 
Turkiets ökade deltagande i EU:s 
beslutsfattande inom områden med 
anknytning till tullunionens funktion och 
särskilt i utformningen av den 
gemensamma handelspolitiken skulle 
kunna underlätta Turkiets genomförande 
av EU:s lagstiftning rörande tullunionen.

Or. en

Ändringsförslag 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn 
bör tas till värdet av att öppna 
förhandlingar om kapitel 15 om energi. 
Parlamentet betonar att prioriteringar om 
energi- och klimateffektivitet är viktiga.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn 
bör tas till värdet av att öppna 

26. Europaparlamentet välkomnar ett 
samarbete mellan EU och Turkiet när det 
gäller ett antal viktiga frågor som rör 
grön energi, och uppmanar Turkiet att 
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förhandlingar om kapitel 15 om energi. 
Parlamentet betonar att prioriteringar om 
energi- och klimateffektivitet är viktiga.

verka utifrån ståndpunkten att 
prioriteringar om grön energi och 
klimateffektivitet är viktiga.

Or. en

Ändringsförslag 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till värdet av att öppna förhandlingar 
om kapitel 15 om energi. Parlamentet 
betonar att prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga.

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till samarbetet mellan EU och Turkiet 
på energiområdet. Parlamentet betonar att 
prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga.

Or. fr

Ändringsförslag 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn 
bör tas till värdet av att öppna 
förhandlingar om kapitel 15 om energi. 
Parlamentet betonar att prioriteringar om 
energi- och klimateffektivitet är viktiga.

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att 
prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet bör vara viktiga.

Or. en
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Ändringsförslag 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till värdet av att öppna förhandlingar 
om kapitel 15 om energi. Parlamentet 
betonar att prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga.

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning och dess rika, 
förnybara energikällor, att hänsyn bör tas 
till värdet av att öppna förhandlingar om 
kapitel 15 om energi. Parlamentet betonar 
att prioriteringar om klimatförändring, 
förnybar energi och energieffektivitet 
samt de ömsesidiga fördelarna med att 
koppla samman EU:s och Turkiets 
elöverföringsnät är viktiga, särskilt med 
tanke på prognoser som förutspår en 
betydande ökning av Turkiets 
energiefterfrågan de kommande 
årtiondena.

Or. en

Ändringsförslag 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till värdet av att öppna förhandlingar 
om kapitel 15 om energi. Parlamentet 
betonar att prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga.

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till värdet av att öppna förhandlingar 
om kapitel 15 om energi. Parlamentet 
betonar att prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att snarast 
offentliggöra ett mål för minskning av 
växthusgasutsläppen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att inte exkludera stora 
projekt som Istanbuls tredje flygplats, den 
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tredje bron och kärnkraftverken från 
direktivet om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 
Parlamentet noterar inrättandet av lag 
nr 6446 om elmarknaden men beklagar 
att en tillfällig artikel införts som gör det 
möjligt för offentliga och privata elbolag 
att fram till 2018 avstå från att följa 
miljölagarna. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att ändra balansen i sin energimix 
till förmån för förnybar energi, som det 
finns rikliga källor till i landet, och 
uppmanar Europeiska kommissionen att 
prioritera finansiering av projekt för 
förnybar energi och för elnätet i Turkiet.

Or. fr

Ändringsförslag 323
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till värdet av att öppna förhandlingar 
om kapitel 15 om energi. Parlamentet 
betonar att prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga.

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till värdet av att öppna förhandlingar 
om kapitel 15 om energi, under 
förutsättning att Turkiet först förbinder 
sig att fullt ut respektera alla 
medlemsstaters, inklusive Cyperns, 
suveräna rätt till en exklusiv ekonomisk 
zon enligt Unclos, samt respekterar de 
skyldigheter som anges i 
förhandlingsramen för goda 
grannförbindelser och en fredlig lösning 
av tvister. Parlamentet betonar att 
prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga.

Or. en
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Ändringsförslag 324
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till värdet av att öppna förhandlingar 
om kapitel 15 om energi. Parlamentet 
betonar att prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga.

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till värdet av att öppna förhandlingar 
om kapitel 15 om energi. Parlamentet 
betonar att prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga, förutsatt att 
Turkiets regering åtar sig att sluta kränka 
sina grannländers suveräna rättigheter 
samt att oinskränkt respektera FN:s 
havsrättskonvention.

Or. en

Ändringsförslag 325
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn 
bör tas till värdet av att öppna 
förhandlingar om kapitel 15 om energi. 
Parlamentet betonar att prioriteringar om 
energi- och klimateffektivitet är viktiga.

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att 
förhandlingar bör öppnas om kapitel 15 
om energi som en prioritet. Parlamentet 
betonar att prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga.

Or. en

Ändringsförslag 326
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 26
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Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till värdet av att öppna förhandlingar 
om kapitel 15 om energi. Parlamentet 
betonar att prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga.

26. Europaparlamentet anser, med 
beaktande av Turkiets strategiska roll som 
ett nav för energiförsörjning, att hänsyn bör 
tas till värdet av att öppna förhandlingar 
om kapitel 15 om energi. Parlamentet 
framhåller vikten av att involvera Turkiet 
vid utformandet av den europeiska 
energipolitiken. Parlamentet betonar att 
prioriteringar om energi- och 
klimateffektivitet är viktiga.

Or. en

Ändringsförslag 327
Davor Ivo Stier

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet noterar Turkiets 
ökade engagemang i sydöstra Europa, 
särskilt i Bosnien och Hercegovina, och 
uppmuntrar turkiska myndigheter att 
anpassa sina ståndpunkter till EU:s 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, samordna diplomatisk 
verksamhet med den höga 
representanten/vice ordföranden samt 
ytterligare stärka samarbetet med EU:s 
medlemsstater. 

Or. en

Ändringsförslag 328
Metin Kazak

Förslag till resolution
Punkt 27
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Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar 
Turkiets åtaganden om humanitärt 
bistånd till syriska flyktingar. Parlamentet 
noterar att ett stort antal utländska 
kombattanter i Syrien tar sig till Syrien 
via Turkiet och ber därför Turkiet att öka 
gränsbevakningen samt att begränsa 
inflödet av kombattanter och vapen till 
grupper som är inblandade i systematiska 
brott mot de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet anser att EU och Turkiet 
aktivt bör försöka utveckla en gemensam 
strategisk vision för att främja en politisk 
lösning i Syrien och stödja politisk och 
ekonomisk stabilitet i regionen, särskilt i 
Jordanien, Libanon och Irak.

27. Europaparlamentet uppmanar till en 
omedelbar lösning av konflikten i Syrien i 
enlighet med det syriska folkets legitima 
strävanden efter demokrati, frihet, 
värdighet och politisk pluralism inom 
ramen för Syriens territoriella integritet 
och nationella enhet. Parlamentet 
uttrycker djup oro över den försämrade 
humanitära situationen i Syrien och 
understryker vikten av ett omedelbart och 
obehindrat humanitärt tillträde i hela 
landet. Parlamentet välkomnar Turkiets 
avgörande roll i regionen och på den 
internationella arenan för att lindra det 
syriska folkets lidande genom att ta emot 
över 600 000 syrianer på sitt område samt 
täcka behoven för internt fördrivna 
personer genom gränsöverskridande 
verksamhet. Parlamentet uppmanar 
världssamfundet att öka sina bilaterala 
bidrag till grannländerna, i linje med 
principen om delad börda.

Or. en

Ändringsförslag 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och
ber därför Turkiet att öka 
gränsbevakningen samt att begränsa
inflödet av kombattanter och vapen till 
grupper som är inblandade i systematiska 
brott mot de mänskliga rättigheterna. 

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet ber Turkiet 
att kontrollera sina gränser för att hindra
inflödet av kombattanter och vapen till 
grupper som är inblandade i systematiska 
brott mot de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet välkomnar Turkiets roll när 
det gäller att stödja den demokratiska 
oppositionen i Syrien. Parlamentet anser 
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Parlamentet anser att EU och Turkiet aktivt 
bör försöka utveckla en gemensam 
strategisk vision för att främja en politisk 
lösning i Syrien och stödja politisk och 
ekonomisk stabilitet i regionen, särskilt i 
Jordanien, Libanon och Irak.

att EU och Turkiet aktivt bör försöka 
utveckla en gemensam strategisk vision för 
att främja en politisk lösning i Syrien och 
stödja politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 
Irak.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av kombattanter 
och vapen till grupper som är inblandade i 
systematiska brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att EU och 
Turkiet aktivt bör försöka utveckla en 
gemensam strategisk vision för att främja 
en politisk lösning i Syrien och stödja 
politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 
Irak.

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att hindra inflödet av kombattanter 
som är inblandade i systematiska brott mot 
de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
anser att EU och Turkiet aktivt bör försöka 
utveckla en gemensam strategisk vision för 
att främja en politisk lösning i Syrien och 
stödja politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon,
Iran och Irak.

Or. en

Ändringsförslag 331
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 27
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Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av kombattanter 
och vapen till grupper som är inblandade i 
systematiska brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att EU och
Turkiet aktivt bör försöka utveckla en 
gemensam strategisk vision för att främja 
en politisk lösning i Syrien och stödja 
politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 
Irak.

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av kombattanter 
och vapen till grupper som är inblandade i 
systematiska brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att EU, 
Turkiet samt andra regionala och 
internationella aktörer aktivt bör försöka 
utveckla en gemensam strategisk vision för 
att utan dröjsmål främja en politisk 
lösning i Syrien och stödja politisk och 
ekonomisk stabilitet i regionen, särskilt i 
Jordanien, Libanon och Irak.

Or. en

Ändringsförslag 332
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av kombattanter 
och vapen till grupper som är inblandade i 
systematiska brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att EU och 
Turkiet aktivt bör försöka utveckla en 
gemensam strategisk vision för att främja 
en politisk lösning i Syrien och stödja 
politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av sådana
kombattanter och vapen till grupper som är 
inblandade i systematiska brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet anser 
att EU, Turkiet, Storbritannien, Frankrike 
och Förenta staterna tillsammans med 
andra viktiga internationella partner
aktivt bör försöka utveckla en gemensam 
strategisk vision för att främja en politisk 



PE526.339v01-00 80/83 AM\1015246SV.doc

SV

Irak. lösning i Syrien och stödja politisk och 
ekonomisk stabilitet i regionen, särskilt i 
Jordanien, Libanon och Irak.

Or. en

Ändringsförslag 333
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av kombattanter 
och vapen till grupper som är inblandade i 
systematiska brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att EU och 
Turkiet aktivt bör försöka utveckla en 
gemensam strategisk vision för att främja 
en politisk lösning i Syrien och stödja 
politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 
Irak.

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet bekymrar 
sig över den sociala och ekonomiska 
börda som dessa flyktingar innebär, 
särskilt för de närbelägna städerna i 
Turkiet. Parlamentet uppmanar 
världssamfundet, EU och 
medlemsstaterna att fortsätta att stödja 
åtgärder för att avhjälpa denna 
exceptionella humanitära kris och åta sig 
att effektivt bistå Syriens grannländer, 
bland annat Turkiet. Parlamentet noterar 
att ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av kombattanter 
och vapen till grupper som är inblandade i 
systematiska brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att EU och 
Turkiet aktivt bör försöka utveckla en 
gemensam strategisk vision för att främja 
en politisk lösning i Syrien och stödja 
politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 
Irak.

Or. en
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Ändringsförslag 334
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av kombattanter 
och vapen till grupper som är inblandade i 
systematiska brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att EU och 
Turkiet aktivt bör försöka utveckla en 
gemensam strategisk vision för att främja 
en politisk lösning i Syrien och stödja 
politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 
Irak.

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet bekymrar 
sig över den sociala och ekonomiska 
börda som dessa flyktingar innebär, 
särskilt för de närbelägna städerna i 
Turkiet. Parlamentet noterar att ett stort 
antal utländska kombattanter i Syrien tar 
sig till Syrien via Turkiet och ber därför 
Turkiet att öka gränsbevakningen samt att 
begränsa inflödet av kombattanter och
vapen till grupper som är inblandade i 
systematiska brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att EU och 
Turkiet aktivt bör försöka utveckla en 
gemensam strategisk vision för att främja 
en politisk lösning i Syrien och stödja 
politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 
Irak.

Or. en

Ändringsförslag 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av kombattanter 

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av kombattanter 
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och vapen till grupper som är inblandade i 
systematiska brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att EU och 
Turkiet aktivt bör försöka utveckla en 
gemensam strategisk vision för att främja 
en politisk lösning i Syrien och stödja 
politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 
Irak.

och vapen till islamistiska grupper som är 
inblandade i systematiska brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Parlamentet anser 
att EU och Turkiet aktivt bör försöka 
utveckla en gemensam strategisk vision för 
att främja en politisk lösning i Syrien och 
stödja politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 
Irak.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
syriska flyktingar. Parlamentet noterar att 
ett stort antal utländska kombattanter i 
Syrien tar sig till Syrien via Turkiet och ber 
därför Turkiet att öka gränsbevakningen 
samt att begränsa inflödet av kombattanter 
och vapen till grupper som är inblandade i 
systematiska brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet anser att EU och 
Turkiet aktivt bör försöka utveckla en 
gemensam strategisk vision för att främja 
en politisk lösning i Syrien och stödja 
politisk och ekonomisk stabilitet i 
regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och 
Irak.

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 
åtaganden om humanitärt bistånd till 
närmare en miljon syriska flyktingar. 
Parlamentet noterar att ett stort antal 
utländska kombattanter i Syrien tar sig till 
Syrien via Turkiet och ber därför Turkiet 
att öka gränsbevakningen samt att begränsa 
inflödet av kombattanter och vapen till 
grupper som är inblandade i systematiska 
brott mot de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet anser att EU och Turkiet aktivt 
bör försöka utveckla en gemensam 
strategisk vision för att främja en politisk 
lösning i Syrien och stödja politisk och 
ekonomisk stabilitet i regionen, särskilt i 
Jordanien, Libanon och Irak.

Or. en

Ändringsförslag 337
Renate Sommer
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Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet godtar inte det 
faktum att Turkiet med tiden har blivit 
världens största journalistfängelse, vilket 
har lett till att medierna är skrämda och 
bedriver självcensur. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och rådet att 
snarast ställa Turkiet inför ett ultimatum 
om att landet måste avskaffa denna 
massiva inskränkning av pressfriheten, 
eftersom anslutningsförhandlingarna 
annars omedelbart kommer att upphöra. 

Or. de

Ändringsförslag 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet uppmanar nästa 
parlament och kommission att granska 
tillförlitligheten och rimligheten när det 
gäller den anslutningsprocess som EU 
och Turkiet har varit engagerade i under 
många år och som innebär ”en lång 
process där resultatet inte är givet på 
förhand”, och mot bakgrund av denna 
granskning överväga om en alternativ 
associeringsform som ligger nära ett 
fullvärdigt medlemskap skulle vara ett 
mer genomförbart mål, åtminstone på 
medellång sikt.

Or. en


